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Zadanie 1.
Jaki system ubezpieczeń zdrowotnych istnieje we Francji:

A .  system powszechny i prywatne ubezpieczenia,
B.  systemy dla grup zawodowych i prywatne ubezpieczenia,
C.  prywatne ubezpieczenia,
D . system  powszechny,  systemy  dla  grup  zawodowych  i

prywatne ubezpieczenia.

Zadanie 2.
Które  z  niżej  wymienionych  pojęć  jest  najszersze  (mając  na
uwadze całokształt działań na rzecz zdrowia i zdrowotności):

A .  promocja zdrowia,
B.  ochrona zdrowia,
C.  opieka zdrowotna,
D.  edukacja zdrowotna.

Zadanie 3.
Wprowadzony  w  1999  roku  system  powszechnych  ubezpieczeń
zdrowotnych w Polsce posiada tradycje z okresu międzywojennego.
Kiedy  w  Polsce  po  raz  pierwszy  wprowadzono  ubezpieczenia
zdrowotne?

A.  bezpośrednio po I wojnie światowej (1919-1920),
B.  z końcem lat 20tych (1927-1928),
C.  ustawą o ubezpieczeniu społecznym z 1933 roku,
D.  ustawą o publicznej służbie zdrowia z 1939 roku.

Zadanie 4.
W  którym  z  niżej  wymienionych  krajów  wprowadzono  po  raz
pierwszy  obowiązkowe  ubezpieczenia  gwarantujące  opiekę
zdrowotną w razie choroby:

A.  w Szwecji,
B.  w Niemczech,
C.  we Francji,
D . w e wszystkich wymienionych wyżej  trzech krajach w tym

samym czasie.



Zadanie 5.
Efektywność opieki zdrowotnej to:

A . system  zakazów,  nakazów,  wartości  ekonomicznych  i
moralnych niezbędnych w opiece zdrowotnej,

B . przyjęty  prawem  i  utrwalony  system  norm  organizacji,
polityka kadrowa i system nagradzania pracowników,

C . organizowanie  opieki  zdrowotnej  w  najlepszy  sposób  tak,
aby  zapewnić  optymalne  wykorzystanie  istniejących
zasobów  materialnych,  finansowych  i  osobowych  w  celu
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,

D . maksymalne  wykorzystanie  zasobów  systemu  opieki
zdrowotnej  w  celu  uzyskania  maksymalnych  wyników
finansowych.

Literatura:  Włodarczyk  W.  C.:  Polityka  zdrowotna.  W.:  A.  Czupryna  i  in.
(red.) Zdrowie Publiczne, t.1. Uniw. Wyd. Med. "Vesalius", Kraków 2000

Zadanie 6.
Zapewnienie  świadczeń  profilaktyczno-leczniczych  i
rehabilitacyjnych na najwyższym poziomie, adekwatnie do poziomu
wiedzy oraz zasad dobrej praktyki, to:

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

zakładowi opieki zdrowotnej,
C . uzyskanie wysokiego wyniku finansowego niepublicznemu

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

procedury medyczne niestandardowe.
Literatura:  Włodarczyk  W.  C.:  Polityka  zdrowotna.  W.:  A.  Czupryna  i  in.
(red.) Zdrowie Publiczne, t.1. Uniw. Wyd. Med. "Vesalius", Kraków 2000

Zadanie 7.
Dostępność opieki zdrowotnej to:

A . zapewnienie dostępu do opieki lekarskiej ludziom chorym
i zdrowym,

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

C . zapewnienie  dostępu  do  opieki  medycznej,
profilaktycznej, rehabilitacji i pielęgnowania,

D . ustalanie  zakresu  świadczeń  możliwych  do  zrealizowania
w określonym zakładzie opieki zdrowotnej.

Literatura:  Czupryna  A.  i  in.  (red.).:  Zdrowie  Publiczne.  t.1,  2.  Wyd.
Medyczne "Vesalius", Kraków 2000.



Zadanie 8.
Model  organizacji  opieki  zdrowotnej  na  podstawie  koncepcji
Siemaszki oparty jest na zasadzie:

A . jednolitości  organizacyjnej  całego  systemu
podporządkowanego centralnemu sterowaniu,

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

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

Literatura: Z. Pisza, Zadania społeczne, AE Wrocław 2002.

Zadanie 9.
Alokacją zasobów opieki zdrowotnej rządzą określone mechanizmy.
Czy  alokację  zasobów  w  systemie  opieki  zdrowotnej  można
całkowicie pozostawić mechanizmom rynkowym?

A . tak,  ponieważ  rynek  jest  doskonałym  mechanizmem
efektywnej alokacji zasobów,

B . tak,  ponieważ  rynek  usług  zdrowotnych  jest  doskonale
konkurencyjny,

C . tak,  ponieważ  pacjent  jako  kupujący  usługę  jest  w  pełni
poinformowany  o  potrzebie  nabywania  konkretnej  usługi
medycznej, a mechanizmy rynkowe zapewniają osiągnięcie
sprawiedliwości w dostępie do świadczeń,

D . nie,  ponieważ  niektóre  produkty  i  usługi  zdrowotne  są
dobrami  publicznymi,  brak  jest  możliwości  otrzymania
przez  pacjenta  pełnej  informacji  na  temat  przebiegu
choroby,  a  rynek  nie  zapewnia  osiągnięcia
sprawiedliwości i solidarności społecznej.

Zadanie 10.
Podstawowe  zadania,  jakie  ma  do  wypełnienia  system  opieki
zdrowotnej to:

A . zapewnienie  całej  populacji  możliwie  pełnego  zakresu
świadczeń medycznych,

B . zapewnienie  usług  i  świadczeń  medycznych  na  możliwie
najwyższym poziomie,

C . systematyczne wdrażanie działań doskonalących system i
umożliwiających  satysfakcję  świadczeniobiorców  i
personelu realizującego usługi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura: Z. Pisza, Zadania społeczne, AE Wrocław 2002.



Zadanie 11.
Jakie  efekty  daje  certyfikat  akredytacyjny  uzyskany  w  wyniku
akredytacji zakładu opieki zdrowotnej?

A . pomaga  w  prowadzeniu  marketingu  i  kontraktowaniu
świadczeń zdrowotnych,

B . zwalnia  jednostkę  ze  składania  ofert  konkursowych  i
daje  gwarancję  podpisania  umowy  z  NFZ  na  realizację
świadczeń leczniczych,

C . jest  podstawą  do  uzyskania  dodatkowych  środków  z
budżetu wojewody na zakup sprzętu,

D . jest  gwarancją  sukcesu  jednostki  na  rynku  usług
medycznych.

Zadanie 12.
W  jaki sposób odbywa się otwarcie ofert dotyczących świadczenia
usług zdrowotnych złożonych w NFZ?

A.  poufny,
B.  jawny ale tylko dla określonej grupy świadczeniodawców,
C.  jawny dla wszystkich, którzy złożyli oferty,
D.  tylko w obecności zainteresowanego oferenta.

Zadanie 13.
Czy lekarz prowadzący praktykę prywatną może wypisać receptę na
leki ze zniżką?

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

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

Zadanie 14.
Jaki  organ  wydaje  decyzję  o  przyznaniu  akredytacji  podmiotowi
leczniczemu w Polsce?

A . Ośrodek Akredytujący Centrum Monitorowania Jakości  w
Warszawie,

B . Rada  Akredytacyjna  Centrum  Monitorowania  Jakości  w
Ochronie Zdrowia w Krakowie powoływana przez Ministra
Zdrowia,

C . Ośrodek  Akredytacji  Centrum  Monitorowania  Jakości  w
Ochronie Zdrowia w Krakowie,

D . Rada  Akredytacyjna  Centrum  Organizacji  i  Ekonomiki
Ochrony Zdrowia w Warszawie.



Zadanie 15.
W  posiedzeniach  rady  społecznej  zakładu  opieki  zdrowotnej,
przedstawiciele  samorządów  medycznych  uczestniczą  w
charakterze?

A . osób  decydujących  wyłącznie  o  sprawach  dotyczących
danej grupy zawodowej,

B.  ekspertów opłacanych przez organ prowadzący,
C.  osób uczestniczących w charakterze obserwatorów,
D.  osób uczestniczących z głosem doradczym.

Zadanie 16.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne obecnie w Polsce wynosi:

A .  7% podstawy wymiaru składki,
B.  7,5% podstawy wymiaru składki,
C.  9% podstawy wymiaru składki,
D.  9,5% podstawy wymiaru składki.

Literatura:  Art.  79  Ustawa  z  dn.  27.08.2004  r.  o  świadczeniach  opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadanie 17.
Kto  pokrywa  koszty  świadczeń  podstawowej  opieki  zdrowotnej
osobom bezdomnym?

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

Zadanie 18.
Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy to zakład:

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

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

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

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



Zadanie 19.
Warunkiem  uzyskania  zezwolenia  na  prowadzenie  indywidualnej
praktyki  pielęgniarskiej  w  miejscu  wezwania  jest  posiadanie
prawa wykonywania zawodu oraz:

A.  rok stażu pracy i ukończenie kursu kwalifikacyjnego,
B.  specjalizacja zawodowa i 2 letni staż pracy,
C . sprzęt  medyczny  umożliwiający  udzielanie  określonych

świadczeń  zdrowotnych,  wskazanie  adresu  praktyki  i
miejsca  przechowywania  dokumentacji  medycznej  oraz
posiadanie  co  najmniej  dwuletnie  doświadczenie  w
zawodzie,

D . 2  letni  staż  pracy,  opinia  organu  sanitarnego  oraz
wykazu  sprzętu  medycznego  umożliwiającego  udzielanie
świadczeń.

Zadanie 20.
Który  z  niżej  wymienionych  podmiotów  może  utworzyć  publiczny
zakład opieki zdrowotnej?

A.  kościół lub związek wyznaniowy,
B.  samorząd zawodowy,
C.  jednostka samorządu terytorialnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Art.  6  ust.  2  Ustawa  o  działalności  leczniczej  z  dn.  15
kwietnia 2011 r.

Zadanie 21.
Kto  prowadzi  rejestr  zakładów  opieki  zdrowotnej  (publicznych  i
niepublicznych) mających siedzibę na obszarze województwa?

A.  Marszałek,
B.  Wojewoda,
C.  Sąd Wojewódzki,
D.  Każdy Starosta na własne potrzeby.

Zadanie 22.
Program akredytacji szpitala należy rozumieć jako:

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

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

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

Literatura: K. Opolski, G. Dykowska, M. Możdżonek, Zarządzanie przez jakość
w usługach zdrowotnych, CDW 2002.



Zadanie 23.
W  jakiej  formie  może  być  prowadzona  praktyka  grupowa
pielęgniarek?

A.  spółki prawa cywilnego,
B.  zespołu opieki zdrowotnej,
C.  niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej,
D.  spółki prawa handlowego.

Zadanie 24.
Czy pielęgniarka/położna może zostać kierownikiem samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej?

A . absolutnie  nie,  bo  kierownikiem  musi  być  lekarz  lub
inna  osoba  posiadająca  wyższe  kwalifikacje  prawnicze  i
ekonomiczne,

B.  tak, bez żadnych warunków,
C . tak,  pod  warunkiem,  że  posiada  wykształcenie  wyższe  i

c o  najmniej  5  letni  staż  pracy  na  stanowisku
kierowniczym,

D.  nie, bo zabraniają tego przepisy prawne.

Zadanie 25.
Czy ubezpieczony ma prawo wyboru szpitala?

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

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

Zadanie 26.
Solidaryzm  społeczny  jako  jedna  z  zasad  ubezpieczenia
zdrowotnego oznacza, że:

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

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

Literatura: Z. Pisza, Zadania społeczne, AE Wrocław 2002.

Zadanie 27.
Jakie funkcje sprawuje samorząd terytorialny w zakresie ochrony
zdrowia?

A . płatnika  wszystkich  świadczeń  zdrowotnych  dla  swoich
mieszkańców,

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



Zadanie 28.
Która  z  niżej  wymienionych  cech  ma  wpływ  na  powstanie  rynku
usług zdrowotnych?

A.  kontraktowanie usług zdrowotnych,
B.  rozwój prywatnego sektora usług zdrowotnych,
C.  prawa pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 29.
Pielęgniarka/położna  ubezpieczenia  zdrowotnego,  to  osoba  która
jest:

A . świadczeniodawcą,  z  którym  NFZ  zawarł  umowę  o
udzialanie świadczeń opieki zdrowotnej,

B . świadczeniodawcą,  z  którym  NFZ  zawarł  umowę  o
udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej  lub  jest
zatrudniona albo wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z
którym Fundusz zawarł uwowę,

C . zatrudniona  przez  świadczeniodawcę,  z  którym  Fundusz
zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

D . wykonuje  zawód  u  świadczeniodawcy,  z  którym  Fundusz
zawarł umowę.

Zadanie 30.
Koszty  za  badania  profilaktyczne  pracowników  ponoszone  są
przez:

A.  oddziały wojewódzkie NFZ,
B.  samorządy terytorialne,
C.  pracodawcę,
D.  urzędy pracy.

Zadanie 31.
Podaż świadczeń zdrowotnych to:

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

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

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

D . ogół  relacji  między  świadczeniodawcami  i
świadczeniobiorcami usług zdrowotnych.



Zadanie 32.
Kto  jest  dysponentem  środków  na  finansowanie  świadczeń
zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej?

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

Zadanie 33.
Procedura medyczna to:

A . dająca  się  wyodrębnić  część  świadczenia  zdrowotnego,
będąca jednocześnie nośnikiem kosztów,

B . rozmieszczenie  zasobów  zakładu  pomiędzy  różne  rodzaje
świadczeń zdrowotnych,

C.  sposób postrzegania potrzeb i wymagań pacjenta-klienta,
D . relacje  między  kadrą  kierowniczą  zakładu  opieki

zdrowotnej różnych szczebli.

Zadanie 34.
Inwentaryzację można przeprowadzić drogą:

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

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

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

Zadanie 35.
Amortyzacja środków trwałych jest to:

A .  wskaźnik kosztów i korzyści,
B . wyrażone  w  jednostkach  pieniężnych  zużycie  środków

trwałych za pewien okres czasu,
C.  stany poszczególnych składników majątku,
D.  koszt zakupu zużytego środka trwałego.

Zadanie 36.
Koszty stałe podmiotu leczniczego to koszty:

A.  poszczególnych procedur medycznych,
B.  materiałów i wyposażenia,
C . których  wysokość  nie  zależy  od  i lości  świadczonych

przez zakład usług,
D.  działalności socjalnej na rzecz pracowników.



Zadanie 37.
Co to jest standard postępowania medycznego?

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

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

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

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

Zadanie 38.
Podstawowym  celem  działalności  marketingowej  podmiotu  opieki
zdrowotnej jest:

A . określenie  bieżących  celów  funkcjonowania  zakładu  i
sposobów ich realizacji,

B . badanie  stopnia  zadowolenia  pacjentów-klientów  z
jakości świadczonych usług zdrowotnych,

C.  określenia standardów jakości usług zdrowotnych,
D . zwiększenie  konkurencyjności  oferty  świadczonych  przez

podmiot usług zdrowotnych.

Zadanie 39.
Umieralność jest to iloraz liczby:

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

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

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

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

Zadanie 40.
Według  najczęściej  spotykanej  klasyfikacji,  otoczenie  placówek
ochrony  zdrowia  dzieli  s ię  na  makro-  i  mikrootoczenie.  Jakie
czynniki zalicza się do makrootoczenia?

A.  demograficzne, społeczno - kulturowe,
B.  polityczno - prawne, ekonomiczne,
C.  naturalne i technologiczne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 41.
Co to jest rynek świadczeń zdrowotnych?

A . wykaz  standardowych  i  ponadstandardowych  usług
zdrowotnych  oferowanych  na  obszarze  działania  organu
samorządu terytorialnego kraju,

B.  zasady konkurencji na rynku usług zdrowotnych,
C . priorytety  zdrowotne  i  założenia  polityki  zdrowotnej

określające  warunki  funkcjonowania  zakładów  opieki
zdrowotnej,

D . ogół  świadczeń zdrowotnych oferowanych na rynku przez
podmioty  do  tego  uprawnione  (podaż)  i  zapotrzebowanie
n a  te  usługi  ze  strony  pacjentów-klientów  (popyt)  oraz
wzajemnych stosunków między nimi.

Zadanie 42.
Farmakoekonomika to:

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

Zadanie 43.
Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest to wartość:

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

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

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

roku.

Zadanie 44.
Biznes plan to:

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

koncepcja  działania  przedsiębiorstwa  i  jego  wieloletnia
projekcja przyszłości,

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

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



Zadanie 45.
Przewaga konkurencyjna podmiotu leczniczego to:

A . zdolność  zakładu do  rozwiązywania  bieżących problemów
jego funkcjonowania,

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

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

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

Zadanie 46.
Bilans zakładu opieki zdrowotnej to zestawienie:

A.  przepływów środków pieniężnych zakładu,
B . majątku zakładu i źródeł jego finansowania w określonym

momencie,
C.  zobowiązań i wartości materialnych zakładu,
D.  majątku, kapitałów, przychodów i kosztów zakładu.

Zadanie 47.
Analiza kosztów i wyników (CEA) jest to/ są to:

A . zbiór  technik  służących,  w  których  wszystkie  istotne
wartości wyraża się w jednostkach monetarnych,

B . porównanie  kosztów  różnych  możliwości  osiągnięcia
danego celu np. wskaźnik QALY,

C . statystyki  konstruowane  przy  użyciu  obserwacji  o
różnych osobach lub grupach w jednym czasie,

D . rozkład  informacji  przy  wymianie  danych  pomiędzy
nabywcą, a sprzedającym.

Zadanie 48.
D o  głównych  problemów  systemu  ochrony  zdrowia  pod  względem
ekonomicznym zaliczamy:

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



Zadanie 49.
Analiza kosztów i efektów zakładu opieki zdrowotnej to analiza:

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

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

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

Zadanie 50.
Co to jest organizacja formalna?

A . działania  kierujących  i  kierowanych  niższych  szczebli
wynikające z oczekiwań kadry naczelnej organizacji,

B . działania  i  więzi  organizacyjne  (wzajemne  stosunki
między  częściami  organizacji),  które  wynikają  z
obowiązujących w danej organizacji przepisów,

C . działania  i  więzi  organizacyjne  określane  przez
kierowników poszczególnych części organizacji,

D . działania  kierujących  i  kierowanych  określane  przez
nieformalne  ägrupy  naciskuö,  ägrupy  interesówö  w
organizacji.

Zadanie 51.
Organizacja jest to:

A . wyodrębniona  z  otoczenia,  oparta  o  podstawy  prawne
grupa ludzi dobrowolnie realizująca wytyczony cel,

B . wyodrębniona  z  otoczenia,  wewnętrznie  uporządkowana  i
powiązana ze sobą zbiorem elementów w całość,

C . uporządkowany  zgodnie  z  obowiązującymi  standardami
proces pracy,

D . proces pracy zakładający wykonanie określonego zadania
w  jak  najkrótszym  czasie  przy  minimalnym  zużyciu
środków finansowych i materialnych.

Zadanie 52.
Ustrój  podmiotu  leczniczego  niebędącego  przedsiębiorstwem
określa:

A.  statut,
B.  instrukcja,
C.  regulamin,
D.  zarządzenie dyrektora zakładu.



Zadanie 53.
Istotę  współczesnego  zarządzania  można  przeanalizować  na
podstawie  koncepcji  podanych przez  P.F.  Druckera.  Do  koncepcji
wymienianych przez Druckera NIE należy:

A.  zarządzanie wymaga ciągłego wprowadzania zmian,
B.  zarządzanie jest uwarunkowane kulturą organizacji,
C .  zarządzanie musi być nastawione na klienta,
D.  zarządzanie wymaga komunikowania się.

Zadanie 54.
Plany organizacji wyznaczają:

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

możliwości technicznych,
C . zasady  pozyskania  środków  finansowych  na  realizację

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

warunków pracy określonych zapisami kodeksy pracy.

Zadanie 55.
Podstawowym warunkiem efektywnego zarządzania jest podejmowanie
decyzji, które:

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

sposobami działania.

Zadanie 56.
Która  z  poniższych  cech  jest  charakterystyczna  dla  usługi
zdrowotnej?

A . niematerialny  charakter  -  jako  zespół  czynności  usługa
jest nieuchwytna,

B . ścisły  związek  usługi  z  osobą  wykonawcy  -  bezpośredni
kontakt usługodawcy i klienta,

C . heterogeniczność - różnorodność świadczeń wchodzących w
skład usługi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 57.
Kultura  organizacji  jest  to  "osobowość"  konkretnego
przedsiębiorstwa i przejawia się w:

A . zachowaniach i reakcjach jednostek i grup, w postawach,
sposobie rozwiązywania problemów, wyposażeniu, estetyce
wnętrz przedsiębiorstwa,

B . w  dążeniu  menedżera  do  sukcesu  bez  względu  na  dobro
innych, najważniejsze jest dobro przedsiębiorstwa,

C . postawach jakie przyjmują pracownicy, braku szacunku do
klienta, wyposażeniu, estetyce ubioru,

D . zachowaniach i reakcjach jednostek i grup, w postawach,
sposobie rozwiązywania problemów, wyposażeniu, dużych
plakatach  informujących  czym  zajmuje  się
przedsiębiorstwo.

Zadanie 58.
Misja  f irmy  nabiera  strategicznego  znaczenia,  gdy  spełnia  m.in.
następujące wymogi:

A . wyraża  marzenia  i  wyzwania,  które  stają  s ię  udziałem
pracowników,

B.  dotyczy przeszłości i przyszłości,
C.  jest jasno sprecyzowana i zrozumiała,
D . musi  wyrażać  marzenia  i  wyzwania  pracodawców  oraz

klientów.

Zadanie 59.
Rozpiętość kierowania NIE zależy od:

A.  typu zadań zespołu,
B.  stopnia specjalizacji,
C .  stylu zarządzania,
D.  uprawnień kierownika.

Zadanie 60.
Przywództwo:

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

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

formalną władzę.



Zadanie 61.
Zasoby ludzkie organizacji to:

A . rezerwa kadrowa pracowników przewidziana w przyszłości
d o  zajmowania  stanowisk  na  różnych  szczeblach
organizacji,

B . l iczba  potencjalnych  kandydatów  do  zatrudnienia  w
organizacji w związku z przewidzianym jej rozwojem,

C . l iczba  i  kompetencje  (wiedza,  umiejętności,
doświadczenie,  postawy)  ludzi  zatrudnionych  w
organizacji,

D . l iczba  pracowników  organizacji  przewidziana  do
zwolnienia w związku z projektowanymi przekształceniami
organizacji.

Zadanie 62.
Kadra medyczna w zarządzaniu jakością jest to:

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

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

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

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

Zadanie 63.
Zgodnie  z  ustawą  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, świadczeniem zdrowotnym
jest:

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

Zadanie 64.
Technika  motywowania,  która  polega  na  przedstawieniu
podwładnemu sposobu rozwiązania problemu w taki sposób, żeby
wynikało  z  niego  to,  że  pracownik  powinien  od  razu  zdecydować
się na wykonanie zadania to:

A.  technika niedostępności
B.  technika kontrastu
C.  technika wzajemności
D.  technika zaangażowania



Zadanie 65.
W  zarządzaniu  korzysta  się  z  różnych  modeli  motywacji
pobudzających  człowieka  do  działania.  W  podejściu
humanistycznym:

A . najważniejsze są potrzeby i  emocje,  motywacja oparta na
teorii potrzeb Maslowa,

B.  decydujące znaczenie mają czynniki zewnętrzne,
C . czynnikiem  motywacyjnym  jest  zakres  i  struktura

posiadanych informacji o rzeczywistości,
D . najważniejszym czynnikiem motywacyjnym jest system kar

i nagród.

Zadanie 66.
Jakie podstawowe działania składają się na proces zarządzania?

A . ustalanie  zadań,  uprawnień  i  odpowiedzialności
pracowników,

B . planowanie  (formułowanie  celów  i  sposobów  ich
osiągnięcia),  organizowanie  (określanie  działań  i
sposobów  ich  powiązania),  motywowanie  do  działania
(pobudzanie,  przewodzenie)  i  kontrolowanie
(obserwowanie postępów w realizacji  celów i  korygowanie
sposobów ich osiągania),

C . ocena  indywidualnych  wyników  pracy  pracowników,  ich
nagradzanie  lub  karanie  oraz  szczegółowa  kontrola
sposobów realizacji celów,

D . badanie  otoczenia  (społecznego,  ekonomicznego,
politycznego,  technologicznego)  organizacji  oraz
przepisów określających funkcjonowanie organizacji.

Zadanie 67.
Liczba pracowników bezpośrednio podległych kierownikowi danego
szczebla ustalona przepisami organizacyjnymi to:

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

Literatura:  Koźmiński  A.,  Piotrowski  W.:  Zarządzanie.  Teoria  i  praktyka.
Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.

Zadanie 68.
W  grupie  umiejętności,  jakimi  powinien  wykazać  się  kierownik  w
procesie kierowania wymienia się następujące umiejętności:

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

Literatura: Stoner J.A.F., Wankel C.: Kierowanie., P.W.E., Warszawa 2000.



Zadanie 69.
SWOT to:

A.  analiza konkurencji,
B.  analiza zasobów kadrowych,
C . program  komputerowy  przydatny  w  analizie  mocnych  i

słabych stron przedsiębiorstwa,
D . analiza  mocnych  i  słabych  stron  przedsiębiorstwa  oraz

szans i zagrożeń w jego otoczeniu.

Zadanie 70.
Kontrolowanie jako funkcja kierownicza jest:

A . podejmowaniem  działań  w  zakresie  zatrudniania  i
zwalnianie pracowników,

B.  określeniem wymagań wobec pracowników i kierowników,
C . systematycznym podejmowaniem przez kierownika wszelkich

działań na rzecz  porównywania rzeczywistej  efektywności
z  wyznaczonymi  normami,  ustalania  odchyleń  i  pomiaru
ich znaczenia dla funkcjonowania organizacji,

D . określaniem  silnych  i  słabych  stron  organizacji  na
rynku zewnętrznym.

Literatura:  Ksykiewicz-Dorota  A.  (red.):  Zarządzanie  w  pielęgniarstwie.
Wyd. Czelej, Lublin 2005.

Zadanie 71.
Który  z  instrumentów  NIE  jest  instrumentem  zarządzania
jakością?

A.  Total Quality Management
B.  HACCP
C.  standardy norm ISO
D.  reengineering

Zadanie 72.
Kto  zastosował,  jako  pierwszy,  cykl  doskonalenia  jakości
-,,Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj" (ang. PDCA)?

A.  A. Donabedian,
B.  R.H. Palmer,
C.  E.W. Deming,
D.  K. Lohr.



Zadanie 73.
Kompetencje interpersonalne to najogólniej:

A . umiejętność  radzenia  sobie  z  ludźmi  w  taki  sposób,  aby
rozpoczęte  działania  mogły  być  kontynuowane  dla
osiągnięcia zamierzonych celów,

B . kierowanie  i  egzekwowanie  od  pracowników  wydajnej
pracy, tak aby osiągnąć realizację celów organizacji,

C . nabyta  wiedza,  posiadane  doświadczenie  zawodowe,
umiejętność kierowania ludźmi,

D . pewien zakres  pełnomocnictw i  praw do  działania  w celu
realizacji zamierzeń i osiągnięcia celu.

Zadanie 74.
Narzędziem  stosowanym  w  procesie  doskonalenia  jakości  to
diagram Ishikawy, który polega na:

A . ustaleniu  związków  przyczynowo-  skutkowych  danego
problemu,

B . prezentacji danych zmienności określonego zbioru danych
w określonych przedziałach wartości,

C.  ustaleniu 20 % przyczyn, które powodują 80% skutków,
D.  ustaleniu sposobów pracy w poszczególnych oddziałach.

Literatura:  Krzysztof  Opolski,  Grażyna  Dykowska,  Monika  Możdżonek:
Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych , Cedetu Warszawa 2003

Zadanie 75.
Benchmarking to narzędzie do zarządzania:

A.  kadrami,
B.  finansami,
C.  systemem informatycznym,
D.  zmianą.

Literatura:  Jean  Brilman,  Nowoczesne  metody  i  koncepcje  zarządzania,
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, str. 156.

Zadanie 76.
Kryteria ocen pracowniczych mogą mieć charakter:

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

behawioralny.



Zadanie 77.
System  ocen  pracowniczych  w  podmiocie  leczniczym  powinien
obejmować:

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

Zadanie 78.
Racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi w celu zapewnienia
sukcesu organizacji na rynku polega na:

A . ograniczaniu  zatrudnienia  ze  względu  na  obciążenie
budżetu firmy,

B.  zastosowaniu zróżnicowanych form zatrudniania,
C . systematycznym  zwiększaniu  zatrudnienia  dla

optymalizacji działań firmy,
D . przyciąganiu,  rozwoju  i  utrzymywaniu  efektywnie

działającej kadry.

Zadanie 79.
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to:

A . nazwa  dyscypliny  naukowej  zajmującej  s ię  relacjami
między pracownikami,

B.  sposób sprawowania władzy w organizacji,
C . metoda  kierowania  w  organizacji  ludźmi,  którzy

osobistym  i  zbiorowym  wysiłkiem  przyczyniają  się  do
realizacji  celów  organizacji,  umacniając  je j  przewagę
na rynku,

D . metoda  kierowania  zasobami  ludzkimi,  finansowymi  i
rzeczowymi w organizacji.

Zadanie 80.
Jakie podstawowe zalety ma rekrutacja wewnętrzna pracowników?

A . znajomość  organizacji,  poczucie  stabilizacji,
samozadowolenie pracowników,

B . polityka  awansowania  z  wewnętrznym  zwiększeniem
lojalności  i  zwiększonego  wysiłku,  samozadowolenie
pracowników, zapewnienie awansu,

C . znajomość  organizacji,  pobudzenie  lojalności  i
zwiększonego wysiłku, mniejsze koszty zatrudnienia,

D . poczucie  stabilizacji,  samozadowolenia  pracowników,
zapewnienie awansu.



Zadanie 81.
Podstawową  zasadą  stosowaną  podczas  selekcji  kandydatów  do
zatrudnienia powinno być:

A.  określenie profilu kompetencji kandydata,
B.  rozbudowanie procedury selekcji,
C.  zadbanie o odpowiednią pulę kandydatów,
D.  zróżnicowanie procedury selekcji.

Zadanie 82.
Rzetelna ocena efektywności pracowników jest elementem procesu:

A.  utrzymywania zasobów ludzkich w organizacji,
B .  motywowania pracowników w organizacji,
C .  nagradzania pracowników w organizacji,
D.  karania pracowników w organizacji.

Zadanie 83.
Ocena  360  stopni  to  ocena  pracownicza  polegająca  na  ocenie
pracownika przez:

A.  krąg współpracujących osób,
B.  kolegów z organizacji,
C .  odbiorców usług wewnątrz instytucji,
D.  podwładnych.

Zadanie 84.
Struktura  wynagradzania  pracowników  w  organizacji  powinna
wynikać z:

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

Zadanie 85.
Które  z  wymienionych  stylów  kierowania  opierają  się  na
przeciwstawnych teoriach X i Y McGregora?

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

Zadanie 86.
System ocen pracowników w organizacji jest:

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



Zadanie 87.
Kariera zawodowa to:

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

Zadanie 88.
Racjonalny dobór kadr w organizacji oznacza:

A . zatrudnianie  pracowników  na  określone  stanowiska
zgodnie z wykształceniem,

B.  pozostawienie w organizacji pracowników najlepszych,
C . określenie  wymaganych  i  pożądanych  kwalifikacji

zawodowych oraz cech osobowości pracownika na każdym
stanowisku pracy,

D . świadome wiązanie ludzi o określonych cechach z pracami
określonego  rodzaju,  tak  by  w  optymalny  sposób
wykorzystać właściwości  pracowników i  zapewnić  wysoką
efektywność ich pracy.

Zadanie 89.
Czas adaptacji właściwej trwa około:

A.  4 tygodni,
B.  5 tygodni,
C.  4 miesięcy,
D.  5 miesięcy.

Zadanie 90.
Proces efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje:

A . planowanie  zasobów  ludzkich,  dobór  do  odpowiednich
stanowisk, nabór kandydatów,

B . proces  adaptacji  społeczno  -  zawodowej,  doskonalenie
pracowników,

C.  ocenę pracowniczą, awansowanie, zwalnianie delegowanie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Ksykiewicz-  Dorota:  Zarządzanie  w  pielęgniarstwie,  wyd.  Czelej
2005 rok

Zadanie 91.
Planowanie zatrudnienia to:

A . określanie  l iczby  pracowników  niezbędnych  dla
funkcjonowania organizacji,

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

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

organizacji.



Zadanie 92.
N a  czym  polega  proces  kierowania  zasobami  ludzkimi  w
organizacjach:

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

nagradzaniu,
C . zbieraniu  informacji,  organizowaniu,  nagradzaniu,

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

Zadanie 93.
Które  z  poniższych  twierdzeń  jest  charakterystyczne  dla  teorii
zasobów ludzkich?

A.  człowiek jest w organizacji wartością najcenniejszą,
B . ludzie  są  zazwyczaj  zdolni  do  wykonywania  lepszej

pracy,
C . ludzie  są  zazwyczaj  zdolni  do  realizacji  zadań  na

poziomie wyższym niż wymagany,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Osmelak J.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa.1997.

Zadanie 94.
Jednym z ważniejszych elementów, poza misją i określeniem wizji
zarządzania strategicznego, jest triada strategiczna:

A.  organizacja, nabywca-pacjent, konkurencja,
B . domena  działania,  strategiczna  przewaga,  cele

strategiczne,
C . stanowisko  pracy,  statut  szpitala,  rozporządzenia

wykonawcze,
D.  pacjent, organizacja, personel medyczny.

Literatura:  Ksykiewicz-  Dorota  :  Zarządzanie  w  pielęgniarstwie,  wyd.  Czelej
2005 rok

Zadanie 95.
Zapewnienie bezpieczeństwa w wykonywaniu zadań zawodowych na
pielęgniarskich stanowiskach pracy leży w gestii:

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



Zadanie 96.
Co jest nieodłączną cechą budowania i wyboru strategii?

A . konieczność wartościowania i dokonywania wyborów między
wieloma konkurującymi ze sobą celami,

B . brak konieczności wartościowania i dokonywania wyborów
między wieloma konkurującymi ze sobą celami,

C . konieczność  wartościowania  lub  dokonywania  wyborów
między wieloma konkurującymi ze sobą celami,

D . brak  konieczności  wartościowania  lub  dokonywania
wyborów między wieloma konkurującymi ze sobą celami.

Zadanie 97.
Organizacja zdecentralizowana to organizacja:

A . w  której  uprawnienia  do  podejmowania  decyzji  są
równomiernie  rozłożone  na  poszczególnych  szczeblach
organizacyjnych,

B . w  której  decyzje  strategiczne  należą  do  naczelnego
kierownictwa  organizacji,  a  decyzje  taktyczne  i
operacyjne  (bieżące)  należą  do  pozostałych  szczebli
kierowniczych,

C . o  wysokim  stopniu  zorganizowania  działań  na
kierowniczych i wykonawczych stanowiskach pracy,

D . w  której  uprawnienia do podejmowania decyzji  należą do
kierowników  znajdujących  się  na  najwyższym  szczeblu
organizacji,  a  odpowiedzialność  na  szczeblu  średnim  i
podstawowym.

Zadanie 98.
N a które z wymienionych niżej pytań powinien odpowiadać dobrze
przygotowany plan działania:

A.  które zadania muszą być podjęte dla realizacji celu,
B.  kto ma wykonać zadania służące realizacji celu,
C.  kiedy należy wykonać zadania służące realizacji celu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 99.
Strategia organizacji jest sztuką:

A . podejmowania wyborów w warunkach ograniczeń, presji i
szans,

B . interpretacji  oraz  znajdowania  sensu  i  znaczenia
zdarzeń w otoczeniu,

C . interpretacji  oraz  znajdowania  sensu  i  znaczenia
zdarzeń w samej organizacji,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 100.
Analiza  i  badanie  rynku  jest  to  metoda  zarządzania  polegająca
na:

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

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

Literatura:  Ksykiewicz-Dorota  A.  (red.):  Zarządzanie  w  pielęgniarstwie.
Wyd. Czelej, Lublin 2005.

Zadanie 101.
N a  czym  polega  zjawisko  synergii  w  organizacjach  (zespołach
pracowniczych)?

A . rozłożeniu  działań  indywidualnych  w  czasie  i  w
przestrzeni,

B . prognozowaniu  przyszłych  działań  indywidualnych  i
zbiorowych,

C . rywalizowaniu  podmiotów  działających  (człowieka  lub
grupy  ludzi)  o  zdobycie  większego  wpływu  na
funkcjonowanie organizacji (części organizacji),

D . współdziałaniu  podmiotów  działających  (człowieka  lub
grupy  ludzi)  prowadzącym  do  sprawniejszej  realizacji
celów, niż gdyby każdy z tych podmiotów działał osobno.

Zadanie 102.
Szczebel organizacyjny to:

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

B . rodzaj  więzi  specjalistycznych  między  różnymi  częściami
organizacji,

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

D . ciąg wzajemnych zależności między stanowiskami pracy w
organizacji.

Literatura:  Ksykiewicz-Dorota  A.  (red.):  Podstawy  organizacji  pracy
pielęgniarskiej. Wyd. Czelej, Lublin 2004.



Zadanie 103.
C o  jest  niezbędną  podstawą  planu  strategicznego  dla  zakładu
opieki zdrowotnej?

A . uzyskanie  gwarancji  finansowania  dalszej  działalności
f irmy,

B . uzyskanie  kredytu  dla  finansowania  działalności
inwestycyjnej zakładu,

C.  uzyskanie uchwały organu założycielskiego,
D . wykonanie  analizy  otoczenia  i  warunków funkcjonowania

zakładu.

Zadanie 104.
Ustawa  z  15  kwietnia  2011  roku  o  działalości  leczniczej  przede
wszystkim  zainicjowała  odejście  od  koncepcji  funkcjonowania
świadczeniodawców w formie:

A.  podmiotów leczniczych,
B.  praktyki zawodowej lekarzy,
C.  praktyki zaowodowej pielęgniarek,
D.  zakładów opieki zdrowotnej.

Literatura:  Kontraktowanie  świadczeń  przez  NFZ  Nowe  zasady  od  2014  roku.
Paulina Wójcik-Lulka,  Maciej  Lulka,  Wydawnictwo Wiedza i  Praktyka sp.  z  o.
o., Warszawa, str. 31, 33

Zadanie 105.
Który z poniższych zapisów NIE jest elementem misji szpitala?

A.  leczenie chorób i zachowanie życia,
B.  zapewnienie uprzejmej obsługi,
C.  sprzedaż leków i materiałów medycznych,
D.  poszanowanie godności pacjenta.

Zadanie 106.
Sposób pokonywania oporu wobec zmian polegający na przekręcaniu
faktów i liczb tak, aby wydawały się bardziej atrakcyjne to:

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



Zadanie 107.
Sprzedawanie jest  jedną z  czterech strategii  wprowadzania zmian
według D. Keysera. Polega ona na:

A . przekazaniu  wykonawcom  przez  przełożonych  co  i  jak
powinno być zrobine

B.  grupa sama kieruje zmianą
C . dostarczeniu  przekonujących  informacji  dotyczących

zmiany
D . prowadzeniu przez przełożonych nadzoru nad wykonawcami

i kontrolę nad wprowadzanymi zmianami

Zadanie 108.
Gotowość organizacji do zmiany jest tym większa, im:

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

oraz  jasna  wizja  przemian  przewyższająca,  koszty
zmiany.

Zadanie 109.
Akceptacja zmian zależy od:

A.  ludzi, zmiany i organizacji,
B .  ludzi, zmiany i komunikacji,
C.  zmiany, organizacji i komunikacji,
D.  poprawy sytuacji pracy, zmiany i organizacji.

Zadanie 110.
Dyrektor szpitala postanowił wprowadzić zmiany w kierowanym od
2 0  lat  przez  siebie  zakładzie.  Doskonale  zna  swoich
długoletnich pracowników przyzwyczajonych do swoich codziennych
obowiązków.  Które  z  niżej  przedstawionych  twierdzeń  zbliży  go
do przeprowadzenia koniecznych zmian?

A . pracownikom  należy  zagwarantować  stabilizację  i
bezpieczeństwo,

B.  ważne jest utrzymanie tradycyjnych ról, miejsc i osób,
C . niedopuszczalne  jest  wyrażanie  krytycznych  opinii  o

pracy dyrektora i szpitala,
D . możliwe  jest  przeniesienie  części  pracowników  do  nowej

pracy.



Zadanie 111.
W  oddziale  pediatrycznym  chcesz  zmienić  wystrój,  kolorystykę
ścian  i  sprzętów.  Spotykasz  się  z  niechęcią  ze  strony
ordynatora,  ponieważ  zawsze  w  oddziale  dominował  biały  kolor,
który  kojarzy  się  z  czystością.  Co  jest  podstawowym  warunkiem
realizacji zmian?

A . zachowanie  spokoju  wynikającego  z  dotychczasowych
sukcesów,

B . zastosowanie  recepty  na  sukces  stosowanej  w  innych
zakładach,

C.  porzucenie przeszłości i adaptacja do nowych warunków,
D.  sceptyczne zaopiniowanie potrzeby wdrożenia zmian.

Zadanie 112.
Kierowanie zmianą jest:

A .  decyzją,
B.  przymusem,
C.  procesem,
D.  doskonaleniem organizacji.

Zadanie 113.
Które z haseł najlepiej odzwierciedla podejście do zmiany?

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

Zadanie 114.
W  szpitalu  wprowadza  się  kolejną  zmianę,  która  polega  na
redukcji  stanowisk  pracy.  Co  powinno  być  punktem  wyjścia  dla
procesu kierowania zmianami w podmiocie leczniczym?

A . przedstawienie argumentów ekonomicznych przemawiających
za zmianami,

B.  istnienie wizji zmian w umyśle dyrektora podmiotu,
C . uświadomienie wszystkim potrzeby i  istoty  wprowadzenia

zmian,
D . redukcja  zatrudnienia  i  wprowadzenie  ostrych

mechanizmów kontroli.



Zadanie 115.
W  wyniku restrukturyzacji  szpitala ma być zlikwidowany oddział,
n a  którym  jesteś  pielęgniarką  oddziałową/pielęgniarzem
oddziałowym.  Ty  i  część  twoich  pracowników  znajdzie  pracę  na
innym  oddziale,  trzy  osoby  muszą  być  przeniesione  do  innych
szpitali.  Chcesz  zatrzymać  najlepszą  pielęgniarkę.  Którą
pielęgniarkę z wymienionych niżej wybierzesz?

A . pracującą 10 lat, poprawnie wykonującą swoje obowiązki,
ale nie angażującą się w życie oddziału,

B . pracującą  10  lat,  wielokrotnie  zapominającą  o  swoich
obowiązkach,  ale  będącą  dobrą  przyjaciółką  żony
ordynatora,

C . pracującą  5  lat  w  sposób  wzorowy,  ale  ostatnio
dwukrotnie spóźniła się do pracy,

D . pracującą  5  lat,  a le  często  zdarzają  je j  s ię
uchybienia,  zapominającą  o  wykonaniu  poleceń
oddziałowej.

Zadanie 116.
Wprowadzenie  programów  komputerowych  do  pracy  w  oddziale
szpitalnym to zmiana:

A.  organizacyjna,
B.  technologiczna,
C.  społeczna,
D.  strukturalna.

Zadanie 117.
Podstawowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej zakładu opieki
zdrowotnej jest umiejętność:

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

zewnętrznym.

Zadanie 118.
Zazwyczaj efektem następujących po sobie zmian jest:

A .  ewolucja,
B.  rewolucja,
C.  rozwój organizacji,
D.  poprawa warunków pracy.



Zadanie 119.
Jednym z uznanych sposobów postępowania przy oporze wobec zmian
jest:

A .  zatajenie informacji o zmianie,
B.  autorytatywne narzucenie zmiany,
C.  uczestnictwo i zaangażowanie zainteresowanych,
D.  rezygnacja ze zmiany.

Zadanie 120.
Negocjowanie jest to:

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

B . sposób  sprawowania  władzy  organizacyjnej  oraz  podziału
zasobów rzeczowych,

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

D.  sposób podejmowania decyzji personalnych.

Zadanie 121.
Do metod zarządzania konfliktami NIE należy:

A.  konfrontacja,
B.  arbitraż,
C.  mediacje,
D.  analiza SWOT.

Zadanie 122.
Która z poniższych zasad NIE jest zasadą przeprowadzania "burzy
mózgów":

A.  nie wolno krytykować żadnego pomysłu
B . wszystkie,  nawet  najbardziej  absurdalne  pomysły  są

zapisywane
C . podczas  każdego  wystąpienia  uczestnik  zgłasza  tylko

jeden pomysł
D . zgłaszając  pomysł,  uczestnik  podaje  kilka  argumentów

uzasadniających proponowane
rozwiązanie

Zadanie 123.
Zgodnie  z  zasadami  skutecznej  argumentacji  argumenty  powinny
tworzyć następujący szereg:

A.  od prostych do złożonych i od znanych do nieznanych
B . o d  złożonych  do  prostych  z  kilkukrotnym  powtórzeniem

najważniejszych
C.  argumenty najsłabsze na początku i na końcu wypowiedzi
D . od nieznanych do znanych z najsilniejszym argumentem na

końcu



Zadanie 124.
Konflikt interpersonalny powstaje pomiędzy:

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

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

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

zachowanie  drugiej  jako  niekorzystne  dla  własnych
interesów.

Zadanie 125.
Mówienie  o  tym,  co  myślisz,  czujesz  i  czego  pragniesz  w  sposób
bezpośredni i prosty to postawa:

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

Zadanie 126.
W  jaki  sposób  należy  postępować  w  trakcie  negocjacji,  aby
osiągnąć optymalne wyniki?

A.  wciąż koncentrować się na swoim celu,
B.  zmieniać strategię zależnie od okoliczności,
C.  powielać najlepiej opanowaną metodę,
D.  pozostawić przebieg negocjacji samemu sobie.

Zadanie 127.
Do form kierowania konfliktem NIE należy:

A.  stymulowanie konfliktu
B.  rozwiązywanie konfliktu
C.  utrzymanie konfliktu na umiarkowanym poziomie
D.  prowadzenie mediacji

Zadanie 128.
N a  zebraniu  z  pracownikami  szpitala  następuje  eskalacja
konfliktu.  Wiele  osób  mówi  jednocześnie,  atakując  się  wzajemnie
i  oskarżając  o  jakieś  bliżej  niesformułowane  pretensje.  W  końcu
jedna  z  pielęgniarek  opowiada  dowcip,  wszyscy  wybuchają
śmiechem.  Jak  nazywa  się  prezentowany  sposób  wychodzenia  z
konfliktu?

A.  stopniowe redukowanie napięcia,
B.  rozejście się stron,
C.  rozładowanie napięcia,
D.  aktywne słuchanie.



Zadanie 129.
Konflikty przebiegające w sposób ukryty charakteryzuje:

A . nagłaśnianie  przez  strony  faktu  rozbieżności  w  celu
uzyskania większych korzyści dla siebie,

B . przyznanie  przez  strony,  że  istnieje  pomiędzy  nimi
rozbieżność  interesów  i  podejmowanie  działania
zmierzającego do ich rozwiązania,

C . zatrudnianie  profesjonalnych  negocjatorów  w  celu
ustalenia najlepszego rozwiązania problemu,

D . obustronne  zaprzeczanie  istnienia  jakichkolwiek
rozbieżności pomiędzy stronami.

Zadanie 130.
Jaką rolę w taktykach negocjacyjnych pełnią prezenty i łapówki?

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

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

Zadanie 131.
Młoda  pielęgniarka  zwróciła  uwagę  salowej,  że  nie  zachowuje
zasad  podczas  sprzątania.  Salowa  obraziła  s ię  i  nie  posprzątała
n a  tym  dyżurze  w  ogóle.  Pielęgniarka  przedstawiła  sytuacje
oddziałowej.  Jaki  rodzaj  wsparcia  okazała  pielęgniarka
oddziałowa mówiąc "to rzeczywiście okropne"?

A.  sympatię,
B.  empatię,
C.  manipulację,
D.  inspirację.

Zadanie 132.
Specjalista  rozumiejący  istotę  konfliktu,  obiektywny,  cieszący
s ię zaufaniem i akceptowany przez obie strony. Nie mający prawa
podejmowania decyzji, uważny słuchacz, korzystnie wpływający na
emocje uczestników negocjacji to:

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



Zadanie 133.
Wśród  najważniejszych  przyczyn  oporu  stawianego  zmianom
wymienia się:

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

Zadanie 134.
Czy można wypowiedzieć umowę o pracę ustnie?

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

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

Zadanie 135.
Pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód w ramach:

A.  tylko umowy o pracę,
B.  tylko umowy zlecenia,
C . umowy  o  pracę,  w  ramach  stosunku  służbowego,  na

podstawie umowy cywilnoprawnej, w ramach wolontariatu,
D . tylko w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5

ust.  2  pkt  2  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r .  o
działalności leczniczej.

Literatura:  Dz.U.  2011  Nr  174  poz.  1039  USTAWA z  dnia  15  lipca  2011  r.  o
zawodach pielęgniarki i położnej



PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 401218
Zadanie 1.
Najczęstszą  obecnie  przyczyną  okołooperacyjnych  zgonów
związanych z anestezją są:

A.  zaburzenia wymiany gazowej w płucach,
B.  zaburzenia wodno – elektrolitowe,
C.  zaburzenia rytmu serca,
D.  zespół Mendelsona.

Zadanie 2.
Rurki  intubacyjne o  podwójnym świetle,  najczęściej  zakładane są
w zabiegach:

A.  chirurgii klatki piersiowej,
B.  w obrębie twarzoczaszki,
C.  kardiochirurgicznych,
D.  u chorych dializowanych.

Literatura: Larsen R.: Anestezjologia. Urban & Partner, Wrocław 2003

Zadanie 3.
Maksymalne stężenie podtlenku azotu w powietrzu wdychanym NIE
powinno przekraczać:

A.  25%,
B.  30%,
C.  50%,
D.  70%.

Zadanie 4.
D o  jakiego  znieczulenia  regionalnego  stosuje  s ię  technikę
identyfikacji przestrzeni metodą "zaniku oporu"?

A.  zewnątrzoponowego,
B.  nasiękowego,
C.  podpajęczynówkowego,
D.  splotu barkowego.

Zadanie 5.
N a  blok  operacyjny  przewieziony  60-letni  pacjent  we  wstrząsie
hipowolemicznym z urazem jamy brzusznej. Chory spożywał posiłek
2  godziny temu. Musi mieć wykonaną laparoskopię zwiadowczą w
trybie  natychmiastowym.  Ucisk  na  chrząstkę  pierścieniowatą
określa się manewrem:

A.  Heimlicha,
B.  Sellicka,
C.  Esmarcha,
D.  Seldingera.



Zadanie 6.
Ciśnienie zaklinowania mierzone za pomocą cewnika Swan-Ganza to
ciśnienie odpowiadające ciśnieniu panującemu w:

A.  prawym przedsionku,
B.  prawej komorze,
C.  tętnicy płucnej,
D.  lewym przedsionku.

Literatura:  Wołowicka  L.,Dyk  D.:  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa
2007, str.349 i 355

Zadanie 7.
Który  z  wziewnych  środków  znieczulenia  ogólnego  ma
charakterystyczny zapach jabłek?

A.  Podtlenek azotu,
B.  Halotan,
C.  Izofluran,
D.  Sewofluran.

Zadanie 8.
Celem analgezji z wyprzedzeniem jest:

A .  poprawa jakości analgezji pooperacyjnej,
B.  efekt nasenny,
C.  efekt uspokajający,
D.  zastąpienie premedykacji.

Zadanie 9.
45-letni  pacjent  przyjęty  na  blok  operacyjny  z  rozpoznanym
pękniętym  tętniakiem  aorty  brzusznej.  U  pacjenta  wykonano
znieczulenie  ogólne  dotchawicze  +  znieczulenie  przewodowe
ciągłe  dla  zabezpieczenia  przeciwbólowego  pooperacyjnego  oraz
poprawy  czynności  płuc  w  okresie  pooperacyjnym.  Czy  należy
uzyskać  dostęp  do  naczyń  centralnych  i  wykonać  bezpośredni
pomiar OCŻ?

A.  tylko OCŻ i pomiar pośredni ciśnienia tętniczego krwi,
B.  tylko ciśnienie tętnicze krwi metodą krwawą,
C.  nie wykonuje się tego pomiaru,
D . konieczny  jest  pomiar  OCŻ  i  krwawy  pomiar  ciśnienia

tętniczego krwi.

Zadanie 10.
Z  ampułki  zawierającej  5  ml  leku  o  stężeniu  0,2%,  podano
pacjentowi 3 ml. Pacjent otrzymał:

A.  6 mg leku,
B.  10 mg leku,
C.  60 mg leku,
D.  100 mg leku.



Zadanie 11.
Podczas  operacji  kardiochirurgicznej  z  zastosowaniem
całkowitego  krążenia  pozaustrojowego  NIE  zachodzi  konieczność
monitorowania:

A.  wentylacji minutowej,
B.  gazometrii,
C .  diurezy,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.

Literatura:R. Larsen, Anestezjologia, str.1277, Urban&Partner, Wrocław 2003

Zadanie 12.
Łzawienie i/lub mruganie w znieczuleniu opioidami i podtlenkiem
azotu jest/są objawem:

A.  drażniącego wpływu gazu anestetycznego na gałkę oczną,
B.  przedawkowania tych leków,
C.  niewystarczającej anestezji,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 13.
W częstoskurczu komorowym (z szerokimi zespołami QRS) lekiem z
wyboru jest:

A .  naparstnica,
B.  propranolol,
C.  atropina,
D.  amiodaron.

Literatura: Wytyczne 2015 Resuscytacji Krążeniowo - Oddechowej. Kraków 2015

Zadanie 14.
Specyficzne  aspekty  znieczulenia  w  laryngologii  i  chirurgii
twarzowo - szczękowej to:

A . trudna  intubacja  i  zagrożenie  drożności  dróg
oddechowych,

B . powikłania  przy  ekstubacji  i  ochrona  przed  odruchami  z
nerwu błędnego,

C . unikanie  wymiotów  i  parcie  we  wczesnym  okresie
pooperacyjnym po niektórych rodzajach zabiegów,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Larsen  R.:  Anestezjologia.  Urban  &  Partner,  Wrocław  2003  str.
1231



Zadanie 15.
Aparatura  do  anestezji  u  dzieci  musi  spełniać  następujące
warunki:

A .  mieć minimalną przestrzeń martwą,
B.  powodować minimalne opory oddechowe,
C.  skutecznie eliminować CO2,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 16.
45-letni  pacjent  przyjęty  na  blok  operacyjny  z  rozpoznanym
tętniakiem  aorty  brzusznej.  U  pacjenta  wykonano  znieczulenie
ogólne  dotchawicze  +  znieczulenie  przewodowe  ciągłe  dla
zabezpieczenia  przeciwbólowego  pooperacyjnego  oraz  poprawy
czynności  płuc  w  okresie  pooperacyjnym.  Czy  wskazane  jest
założenie cewnika do pęcherza moczowego?

A.  nie ma konieczności,
B.  tak, powinien być założony na sali operacyjnej,
C.  w zależności od sugestii chirurgów,
D.  tak, po skończonym zabiegu.

Zadanie 17.
Koniec  prawidłowo  umieszczonej  jednoświatłowej  rurki
intubacyjnej powinien znajdować się w:

A.  przełyku,
B.  lewym oskrzelu głównym,
C.  prawym oskrzelu górnym,
D.  tchawicy.

Literatura: Rybicki Z. (red.): Anestezjologia. Novus Orbis, Gdańsk 1998

Zadanie 18.
70-letnia  pacjentka  do  planowanej  operacji  jaskry  w
znieczuleniu  ogólnym.  Wywiad  pacjentki  obciążony  jest
nadciśnieniem  tętniczym  i  cukrzycą.  Który  z  anestetyków
dożylnych  jest  przeciwwskazany  do  indukcji  znieczulenia  u  tej
pacjentki?

A.  Thiopental,
B.  Ketamina,
C.  Brietal,
D.  Dormicum.



Zadanie 19.
W  czasie  długiego  znieczulenia  ogólnego  w  mankiecie
uszczelniającym  rurki  dotchawiczej  zachodzą  zmiany  ciśnienia,
które są spowodowane:

A.  stosowaniem sevofluranu,
B.  preoksygenacją,
C . ogrzaniem się gazów oddechowych i stosowaniem podtlenku

azotu,
D.  prowadzeniem chorego w podciśnieniu kontrolowanym.

Zadanie 20.
7-letni  chłopiec  przyjęty  do  zabiegu  usunięcia  migdałków.
Wywiad  rodzinny  obciążony  jest  hipertermią  złośliwą.  Który  z
wymienionych anestetyków może być podany dziecku?

A.  suksametonium,
B.  halotan,
C.  enfluran,
D.  propofol.

Zadanie 21.
Który  z  wymienionych środków znieczulenia  przewodowego  działa
najdłużej?

A.  lignokaina,
B.  mepivacaina,
C.  bupivacaina,
D.  prilocaina.

Zadanie 22.
Który  z  wymienionych  środków  NIE  powoduje  rozszerzenia
oskrzeli?

A.  kokaina,
B.  atropina,
C.  kodeina,
D.  neostygmina.

Zadanie 23.
Znieczulenie całkowicie wziewne to:

A.  VIMA (Volatile Induction and Maintenance Anaesthesia),
B.  SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation),
C.  TIVA (Total Intravenous Anaesthesia),
D.  PCV (Pressure Controlled Ventilation).



Zadanie 24.
Najczęstszym powodem niskiej punktacji w skali Apgar z przyczyn
anestezjologicznych,  u  noworodka  urodzonego  drogą  cięcia
cesarskiego wykonywanego w znieczuleniu ogólnym jest:

A .  zbyt płytkie znieczulenie,
B.  zbyt głębokie znieczulenie,
C.  stres matki z przed znieczulenia,
D.  owinięcie dziecka pępowiną.

Zadanie 25.
Który z wymienionych leków nasennych zmniejsza opory w drogach
oddechowych i nie powoduje spadku ciśnienia tętniczego krwi?

A.  brietal,
B.  thiopental,
C.  ketamina,
D.  diprivan.

Zadanie 26.
Do oceny stopnia zagrożenia trudną intubacją NIE zaliczamy:

A.  skali Mallampatiego,
B.  odległości tarczowo-bródkowej,
C.  próby przygryzienia górnej wargi,
D.  skali Cormacka i Lehane.

Literatura:  Mayzner  û  Zawadzka  E  (red.),  Anestezjologia  kliniczna  z
elementami  intensywnej  terapii  i  leczenia  bólu,  Wyd.  PZWL,  Warszawa  2009,
str. 233

Zadanie 27.
Chory  po  urazie  czaszkowo  -  mózgowym.  Reaguje  na  ból
otwieraniem  oczu  i  zginaniem  kończyn,  a  nie  reaguje  na  głos.
Ocena przytomoności u chorego wg skali Glasgow wynosi:

A .  2 punkty,
B.  4 punkty,
C.  5 punktów,
D.  6 punktów.

Zadanie 28.
Jednym  z  celów  premedykacji  przed  zabiegiem  operacyjnym  jest
zapewnienie niepamięci. Uzyskuje się ją podając:

A.  benzodiazepiny,
B.  barbiturany,
C.  skopolaminę,
D.  opioidy.



Zadanie 29.
Kwasica metaboliczna NIE powstaje z powodu:

A.  niedoboru potasu,
B.  utraty zasad,
C.  ostrej niewydolności nerek,
D.  biegunki.

Zadanie 30.
W  celu  zapobiegania  wystąpieniu  czkawki  podczas  indukcji
znieczulenia można zastosować:

A.  leki blokujące receptory H2,
B.  odessanie przez sondę treści żołądkowej,
C.  leki narkotyczne,
D.  leki antycholinergiczne.

Literatura:  Kⁿbler  A.  (red),  Anestezjologia,  tom  1,  Wydawnictwo  Urban  &
Partner, Wrocław 2008 str. 405.

Zadanie 31.
Ciężarna  pacjentka  przygotowywana  jest  do  cięcia  cesarskiego  w
trybie  ostrym,  w  znieczuleniu  ogólnym,  z  powodu  ostrego
zagrożenia niedotlenienia płodu. Największym niebezpieczeństwem
podczas  znieczulenia  ogólnego  do  zabiegów  położniczych  jest
wystąpienie:

A.  drgawek,
B.  czkawki,
C.  wymiotów,
D.  bezmoczu.

Zadanie 32.
14-letnia  dziewczynka,  przygotowana  do  planowanego  zabiegu
usunięcia  guza  jajnika  w  znieczuleniu  ogólnym.  W  wywiadzie
chorobowym podano niedoczynność tarczycy. Pacjentka dotychczas
leczona  preparatami  hormonalnymi  tarczycy.  Jakie  jest
zapotrzebowanie na leki anestetyczne w niedoczynności tarczycy?

A.  podwyższone,
B.  zgodne do wagi ciała,
C.  zmniejszone,
D.  wzrasta wraz z wiekiem.

Zadanie 33.
Ampułka 2 ml zawiera 0,1 mg Fentanylu. W 1 ml jest:

A .  10 µg,
B.  20 µg,
C.  50 µg,
D.  100 µg.



Zadanie 34.
Po dożylnym podaniu Fentanylu NIE występuje:

A.  depresja oddechowa,
B.  wzrost przepływu nerkowego,
C.  bradykardia,
D.  zahamowanie perystaltyki jelit.

Zadanie 35.
Wentylacja minutowa jest to:

A . i lość  powietrza,  jaka  zostaje  uruchomiona  podczas
normalnego oddechu,

B . i lość  powietrza,  jaka  pozostaje  w  płucach  po
maksymalnym wydechu,

C . objętość gazu,  jaka dostaje  s ię  do pęcherzyków płucnych
w czasie minuty,

D . objętość  gazu,  jaka  może  zostać  wprowadzona  do  płuc
maksymalnym wdechem po zakończeniu normalnego wdechu.

Zadanie 36.
Miejsce nadzoru po znieczuleniu powinno być wyposażone w:

A.  kapnograf,
B . aparat  do  mierzenia  ciśnienia  tętniczego  krwi,  monitor

EKG, pulsoksymetr, ssak, źródło tlenu,
C.  butlę z N2O, monitor EKG, pulsoksymetr,
D.  butlę z N2O.

Literatura:  Gwinnutt  C.L.:  Anestezjologia  kliniczna.  Urban  &  Partner,
Wrocław 2003

Zadanie 37.
Drabina analgetyczna WHO jest to drabina:

A.  jednostopniowa,
B.  dwustopniowa,
C.  trzystopniowa,
D.  czterostopniowa.

Zadanie 38.
Spośród wymienionych niedepolaryzujących środków zwiotczających
najszybsze działanie wykazuje:

A.  rokuronium,
B.  wekuronium,
C.  cis-atrakurium,
D.  miwakurium.

Literatura:  Larsen  R.:  Anestezjologia.  Wydawnictwo  Medyczne  Urban  &
Partner, Wrocław 2003: 128.



Zadanie 39.
C o jest najczęstszą przyczyną PÓŹNYCH powikłań oddechowych po
zabiegach operacyjnych?

A.  niedodma,
B.  obrzęk płuc,
C.  odma opłucnowa,
D.  zachłystowe zapalenie płuc.

Zadanie 40.
Do oceny świadomości chorego używa się skali:

A .  Guedela,
B.  VAS,
C.  ASA,
D.  Glasgow.

Zadanie 41.
Jaką maksymalną i lość punktów wg skali Aldrete’a może otrzymać
pacjent opuszczający salę wybudzeń?

A.  8 punktów,
B.  10 punktów,
C.  12 punktów,
D.  15 punktów.

Literatura:  R.  Larsen,  Anestezjologia,  str.  811,  Urban&Partner,  Wrocław,
2003.

Zadanie 42.
Swoiście  działającym  lekiem  stosowanym  w  hipertermii  złośliwej
jest:

A .  chlorek wapnia,
B.  dantrolen,
C.  piramidon,
D.  pyralgina.

Zadanie 43.
Który  element  aparatu  do  znieczulenia  zmniejsza  i  utrzymuje
ciśnienie gazów na wejściu do aparatu oraz pozwala na usunięcie
do atmosfery nadmiaru gazu przy zbyt wysokim ciśnieniu?

A.  rotametr,
B.  przepływomierz,
C.  reduktor,
D.  aktywny system eliminacji gazów.



Zadanie 44.
Zastawka Rubena w resuscytatorze jest zastawką:

A.  objętościową,
B.  przepływową,
C.  zwrotną,
D.  bezzwrotną.

Zadanie 45.
Najskuteczniejszym sposobem leczenia popunkcyjnych bólów głowy
jest:

A .  nawodnienie doustne i dożylne,
B.  podawanie leków przeciwbólowych działających objawowo,
C . wykonanie  zewnątrzoponowej  łaty  z  własnej  krwi

pacjenta,
D.  ułożenie pacjenta w pozycji na wznak.

Zadanie 46.
Jakiej  szerokości  mankiet  jest  stosowany  u  dzieci  do  pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi?

A.  1/3 szerokości ramienia dziecka,
B.  2/3 szerokości ramienia dziecka,
C.  1/2 szerokości ramienia dziecka,
D.  szerokości całego ramienia dziecka.

Zadanie 47.
Formuła  przetoczeniowa  Evansa,  w  przypadku  pacjentów  z
oparzeniami, polega na stosowaniu:

A . 1  ml  płynu  koloidowego  +  1  ml  płynu  elektrolitowego  na
1  kg wagi ciała i na 1% powierzchni oparzonej + 2000 ml
5% glukozy,

B . 0,5 ml płynu koloidowego + 1,5 ml płynu elektrolitowego
n a 1 kg wagi ciała i na 1% powierzchni oparzonej + 2000
ml 5% glukozy,

C . 1,5 ml płynu koloidowego + 0,5 ml płynu elektrolitowego
n a 1 kg wagi ciała i na 1% powierzchni oparzonej + 2000
ml 5% glukozy,

D . 1000 ml osocza na 10% powierzchni oparzonej + 1000 ml
0,9% NaCl.



Zadanie 48.
W trakcie operacji ucha środkowego, podtlenek azotu należy:

A . podawać przez  cały  czas  trwania  zabiegu operacyjnego w
stałym stężeniu,

B.  podawać tylko w stężeniu wyższym niż 50 %,
C . zaprzestać  podawać  na  około  15-20  minut  przed

zamknięciem ucha środkowego,
D . rozpocząć  podawać  tuż  przed  zamknięciem  jamy

bębenkowej.
Literatura:  Larsen  R.:  Anestezjologia.  Urban  &  Partner,  Wrocław  2003  str.
1233

Zadanie 49.
Przed  indukcją  znieczulenia  ogólnego  kobietę  ciężarną  należy
ułożyć:

A.  na plecach,
B.  z przechyleniem na lewą stronę,
C.  z przechyleniem na prawą stronę,
D.  w pozycji Trendelenburga.

Literatura:  Larsen  R.:  Anestezjologia.  Urban  &  Partner,  Wrocław  2003  s.
1031.

Zadanie 50.
Jako krwinki uniwersalne, nadające się do przetoczenia każdemu
pacjentowi, można traktować krwinki płukane:

A.  grupy A,
B.  grupy B,
C.  grupy AB,
D.  grupy 0.

Zadanie 51.
Na ciśnienie wewnątrzgałkowe NIE wpływa:

A.  ciśnienie tętnicze krwi,
B.  anestetyki i środki zwiotczające,
C.  temperatura ciała,
D.  zewnętrzny ucisk oka.

Literatura:  Larsen  R.  (red.  polskiego  wyd.  Kübler  A.):  Anestezjologia;  Wyd.
Urban & Partner, Wrocław 2003: 1220

Zadanie 52.
Kardioplegia polega na zatrzymaniu pracy serca:

A . w  rozkurczu  po  podaniu  roztworów  o  dużej  zawartości
potasu,

B.  w skurczu po gwałtownym schłodzeniu mięśnia sercowego,
C.  w skurczu po zastosowaniu kardiowersji,
D.  w rozkurczu po zastosowaniu defibrylacji.

Literatura:  Larsen  R.:  Anestezjologia.  Wydawnictwo  Medyczne  Urban  &



Partner, Wrocław 2003: str. 1274-1275.

Zadanie 53.
D o  wykonania  znieczulenia  zewnątrzoponowego  bezwzględnym
przeciwwskazaniem jest:

A .  brak zgody chorego,
B.  uogólnione zakażenie,
C.  stenoza aortalna,
D.  pogłębiające się ubytki neurologiczne.

Zadanie 54.
Monitorowanie kliniczne bezprzyrządowe NIE obejmuje:

A.  wyglądu i koloru skóry,
B.  odruchu kapilarnego,
C.  ciśnienia tętniczego krwi,
D.  częstości i napięcia tętna.

Zadanie 55.
N a  blok  operacyjny  przewieziono  2-letnie  dziecko  z  objawami
wzrostu  ciśnienia  śródczaszkowego  do  implantacji  zastawki
komorowo-otrzewnowej  w  znieczuleniu  ogólnym  dotchawicznym.
Który  z  anestetyków  wziewnych  można  zastosować  u  dziecka  z
narastającym wodogłowiem?

A.  Halotan,
B.  N2O,
C.  Enfluran,
D.  Izofluran.

Zadanie 56.
Środki  znieczulenia  miejscowego  najwcześniej  przerywają
przewodnictwo nerwowe w zakresie:

A .  czucia temperatury,
B.  przewodnictwa ruchowego,
C.  czucia bólu,
D.  napięcia mięśniowego.

Literatura:  Larsen  R.:  Anestezjologia.  Urban  &  Partner,  Wrocław  2003  s.
172.

Zadanie 57.
45-letni  pacjent  z  ciężką  postacią  hemofili i  A  i  z  przewlekłym
zapaleniem  wątroby  typu  C,  przygotowywany  jest  do  planowanej
operacji  cholecystektomii.  W  jaki  sposób  należy  podać  choremu
premedykację?

A.  dożylnie,
B.  domięśniowo,
C.  doustnie,
D.  doodbytniczo.



Zadanie 58.
Który z podanych objawów NIE występuje po podaniu Ketaminy?

A.  przyspieszona czynność serca,
B.  zmniejszenie bólu,
C.  rozszerzenie źrenic,
D.  otwarcie oczu podczas anestezji.

Zadanie 59.
Który  z  pomiarów  jest  rzadziej  stosowany  u  dzieci  aniżeli  u
dorosłych?

A.  EKG, saturacja i kapnometria,
B.  pomiar temperatury,
C.  krwawy pomiar OCŻ i ciśnienia tętniczego,
D.  pomiar rzutu serca przez cewnik Swana-Ganza.

Zadanie 60.
Zespół charakterystycznych objawów zatoru płynem owodniowym u
kobiety ciężarnej to:

A . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  obrzęk  płuc,
zaburzenia krzepnięcia,

B . nagły  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  duszność,
zaburzenia krzepnięcia, drgawki, zatrzymanie krążenia,

C . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  duszność,  zatrzymanie
krążenia,

D . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  bradypnoe,  zaburzenia
świadomości.

Literatura:  Kübler  A.  (red.):  Intensywna  Terapia;  Wyd.  Medycyna  Praktyczna,
Kraków 2003: 717

Zadanie 61.
Przeciętna  dawka  Etomidatu  do  wprowadzenia  do  znieczulenia
ogólnego dorosłego pacjenta wynosi:

A .  0,3 mg/kg masy ciała,
B.  0,6 mg/kg masy ciała,
C.  1 mg/kg masy ciała,
D.  2 mg/kg masy ciała.

Zadanie 62.
Ocenę zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym podczas
znieczulenia można dokonać za pomocą:

A.  pulsoksymetrii,
B .  angiografii fluoresceinowej,
C.  kapnometrii i kapnografii,
D.  badań biochemicznych i koagulologicznych.



Zadanie 63.
Który  z  wymienionych  leków  NIE  posiada  działania
przeciwbólowego?

A.  Diclofenac,
B.  Nalokson,
C.  Ketonal,
D.  Pyralgina.

Zadanie 64.
I l e  mg  zawiera  1  ml  roztworu  1%  thiopentalu  zastosowany  w
anestezji noworodka?

A.  1 mg/1 ml,
B.  10 mg/1 ml,
C.  0,10 mg/1 ml,
D.  10 mg/10 ml.

Zadanie 65.
Która  metoda  znieczulenia  jest  optymalna  u  pacjentki
przygotowywanej  do  zabiegu  plastyki  przepukliny  pachwinowej,
podającej w wywiadzie astmę oskrzelową?

A.  podpajęczynówkowe,
B.  zawnątrzoponowe + Ketamina,
C.  zewnątrzoponowe,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 66.
Pacjent  do  operacji  wszczepienia  zastawki  aortalnej  w  krążeniu
pozaustrojowym.  Pielęgniarka  przygotowała  zestaw  do
hemodilucji.  Objętość  krwi  pobranej  w  czasie  hemodilucji  NIE
powinna przekraczać:

A.  20% objętości krwi krążącej,
B.  30% objętości krwi krążącej,
C.  40% objętości krwi krążącej,
D.  50% objętości krwi krążącej.

Zadanie 67.
Rurka Carlensa jest to rurka:

A . o podwójnym świetle, umożliwiająca wentylowanie jednego
płuca,

B.  z tworzywa PCV z mankietem uszczelniającym,
C . z  tworzywa  lateksowego  z  wtopioną  spiralą

usztywniającą,
D.  typu "południe".



Zadanie 68.
Wskazaniem do hemodializy NIE jest/są:

A.  przewodnienie organizmu,
B.  zaburzenia wodno - elektrolitowe i kwasowo - zasadowe,
C.  ostre zatrucie lekami,
D.  ARDS.

Zadanie 69.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP) polega na:

A.  zwiększeniu rzutu serca,
B.  zwiększeniu krążenia obwodowego,
C . poprawie  przepływu  wieńcowego  w  fazie  rozkurczu  serca

oraz  poprawie  pracy  serca  w  okresie  skurczu,
zmniejszając obciążenie następcze,

D . poprawie  przepływu  skurczowego  podczas  skurczu,
zwiększając obciążenie wstępne.

Literatura:  Takkunen  O.  (red.  wyd.  polskiego  Kański  A.):  Intensywna  terapia
vademecum, Wydawnictwo Termedia, Poznań 2008, str. 349

Zadanie 70.
Zbyt  mocne  napięcie  tasiemki  mocującej  rurkę  tracheotomijną
może doprowadzić do:

A.  obrzęku twarzy,
B.  zmian troficznych skóry,
C.  odleżyny w otworze stomii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 71.
P o  wykonaniu  gazometrii  krwi  tętniczej  stwierdzono  podwyższone
pH i obniżone pCO2 i pO2, co świadczy o:

A.  kwasicy oddechowej,
B.  zasadowicy oddechowej,
C.  kwasicy metabolicznej,
D.  zasadowicy metabolicznej.

Literatura:  Larsen  R.:  Anestezjologia.  Urban  &  Partner,  Wrocław  2003  s.
279-280.

Zadanie 72.
Wczesnym powikłaniem tracheotomii u dziecka jest:

A .  zakażenie,
B.  krwotok,
C.  owrzodzenie tchawicy,
D.  zwężenie tchawicy.

Literatura: Szreter, Intensywna Terapia Dzieci, PZWL, Warszawa, 2002



Zadanie 73.
Pacjent w 1 dobie po zawale niechętnie odpowiada na pytania, ma
przyspieszony  oddech,  bladą  i  zimną  skórę.  Zmierzone  ciśnienie
wynosiło  80/60  mmHg,  tętno  120  u/min.  Przybyły  lekarz
stwierdził  wstrząs  kardiogenny  i  zalecił  odpowiednie  leczenie
farmakologiczne. Jak powinno ułożyć się chorego?

A.  w pozycji płaskiej z uniesionymi nogami,
B.  z niewielkim uniesieniem głowy i klatki piersiowej,
C.  w pozycji bezpiecznej,
D.  w pozycji płaskiej.

Zadanie 74.
Kardiowersję stosuje się w:

A.  migotaniu przedsionków,
B.  bradykardii,
C.  asystolii,
D.  migotaniu komór.

Zadanie 75.
Dla  oceny  ukrwienia  i  wydolności  protezy  aortalno-biodrowej
należy monitorować:

A.  pH błony śluzowej żołądka,
B.  temperaturę w przełyku,
C.  ICP,
D.  temperaturę kończyn dolnych.

Zadanie 76.
Celem mechanicznego usuwania wydzieliny z dróg oddechowych u
chorych zaintubowanych, wentylowanych mechanicznie jest:

A . wykluczenie  zaburzeń  w  pracy  respiratora  podczas
wentylacji mechanicznej, poprawa komfortu oddychania,

B . utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  zapobieganie
infekcjom dróg oddechowych, zapobieganie niedodmie,

C . zapobieganie  skurczowi  naczyń  w  krążeniu  płucnym,
utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  zapobieganie
zaburzeniom  wymiany  gazowej  w  płucach  i
niekontrolowanym wzrostom RR,

D . zmniejszenie  napięcia  mięśni  dróg  oddechowych  co
zapobiega  okresowemu  zwężaniu  dróg  oddechowych,
zmniejszenie  oporów  w  drogach  oddechowych  poprawa
mechaniki oddychania.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.:  Anestezjologia  i  intensywna  opieka
klinika  i  pielęgniarstwo.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa,  2007,  str
493.



Zadanie 77.
Który  z  czynników  ryzyka  wystąpienia  odleżyn  NIE  jest  oceniany
w skali Norton?

A.  stan świadomości,
B.  ból ,
C.  aktywność, zdolność poruszania się,
D.  czynność zwieraczy.

Literatura:  Kózka  M.:  Stany  zagrożenia  życia.  Wybrane  standardy  opieki  i
procedury  postępowania  pielęgniarskiego.  Wyd.  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,
Kraków, 2001: zał. 7 i 8.

Zadanie 78.
Przygotowanie  chorego  do  kardiowersji  elektrycznej  wymaga
ułożenia w pozycji:

A .  wysokiej,
B.  bocznej ustalonej,
C.  płaskiej, na plecach,
D.  półwysokiej.

Zadanie 79.
Odruch  „oczu  lalki”,  występujący  niekiedy  u  pacjenta
pozostającego w śpiączce, świadczy o uszkodzeniu:

A.  móżdżku,
B.  nerwu okoruchowego,
C.  nerwu odwodzącego,
D.  pnia mózgu.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.:  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studentów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2007: 223.

Zadanie 80.
Wskazaniem do zastosowania respiratora NIE jest:

A .  hipotermia poniżej 33˚C,
B.  częstość oddechów powyżej 35/min.,
C.  PaO2 poniżej 70 mmHg,
D.  PaCO2 powyżej 55 mmHg.

Literatura:  Zawadzki  A.:  Medycyna  ratunkowa  i  katastrof,  Wyd.  PZWL,
Warszawa 2006: 314

Zadanie 81.
Ile glukozy w 1000 ml zawiera 5% roztwór?

A.  5 g,
B.  50 g,
C.  500 mg,
D.  5000 mg.



Zadanie 82.
Resuscytacja ma na celu przywrócenie:

A.  podstawowych funkcji życiowych - krążenia i oddychania,
B.  pełnego ożywienia,
C.  krążenia, oddychania i świadomości,
D.  wszystkich funkcji życiowych.

Zadanie 83.
Pierwszym i  najprostszym elementem leczenia  objawowego  zatoru
płucnego jest:

A .  tlenoterapia,
B.  leczenie przeciwzakrzepowe,
C.  resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
D.  postępowanie przeciwbólowe.

Zadanie 84.
Szybkie  podanie  katecholamin  we  wlewie  kroplowym  może
spowodować:

A . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  z  jednoczesnym
zwolnieniem akcji serca,

B . podwyższenie  ciśnienia  tętniczego  oraz  przyśpieszenie
czynności serca do migotania komór włącznie,

C . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  i  częstoskurczu
komorowego,

D . podwyższenie  ciśnienia  tętniczego  i  bradykardię
zatokową.

Zadanie 85.
Asystolia to:

A .  częstoskurcz komorowy z wąskimi zespołami QRS,
B.  migotanie komór,
C.  migotanie przedsionków,
D.  brak czynności elektrycznej serca.

Literatura: Wytyczne 2015 Resuscytacji  Krążeniowo-Oddechowej.  Polska Rada
Resuscytacji, Kraków 2015

Zadanie 86.
Utrzymywanie w tym samym położeniu mocno wypełnionego mankietu
uszczelniającego rurkę intubacyjną w tchawicy prowadzi do:

A.  uzyskania szczelności układu,
B.  powikłań oddechowych,
C.  powstania odleżyny i zwężenia tchawicy,
D.  infekcji.



Zadanie 87.
Przy migotaniu komór najważniejsza jest:

A .  wczesna defibrylacja,
B.  uciskanie klatki piersiowej,
C.  adrenalina podana dożylnie,
D . adrenalina  podana  dotchawiczo,  atropina  podana

dożylnie.

Zadanie 88.
Pacjent  blady,  spocony,  zimny,  tachykardia,  obniżone  ciśnienie
tętnicze  krwi  -  wstępne  rozpoznanie:  wstrząs.  OCŻ  wykazuje
podwyższone  wartości.  Po  podaniu  płynów  stan  chorego  się
pogarsza.  Na  tej  podstawie  możemy  przypuszczać,  że  chory  jest
we wstrząsie:

A .  kardiogennym,
B.  septycznym,
C.  anafilaktycznym,
D.  nadal nie można tego określić.

Zadanie 89.
Późne  powikłanie  kaniulacji  dużych  naczyń  żylnych  w  przypadku
zakładania czasowego dostępu naczyniowego do hemodializy to:

A.  odma opłucnowa,
B.  zator powietrzny,
C.  zaburzenia rytmu,
D.  zakażenie.

Literatura:  B.  Rutkowski:  Dializoterapia  w  praktyce  pielęgniarskiej.
Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 2002 rok, str.88.

Zadanie 90.
Pobierając krew na gazometrię zwrócisz uwagę na to, żeby:

A.  strzykawka była zwilżona roztworem fizjologicznym NaCl,
B.  pacjent nie przyjmował płynów przed badaniem,
C.  strzykawka była pozbawiona pęcherzyków powietrza,
D . próbka po pobraniu przechowywana była w temperaturze

pokojowej.

Zadanie 91.
Resuscytacja bezprzyrządowa obejmuje oddech ratowniczy oraz:

A.  płynoterapię,
B.  defibrylację serca,
C.  leczenie farmakologiczne,
D.  uciskanie klatki piersiowej.



Zadanie 92.
Angioplastyka wieńcowa, polega na:

A.  ocenie drożności i wizualizacji naczyń wieńcowych,
B.  badaniu hemodynamicznych serca,
C . rozszerzaniu  i  udrażnianiu  zwężonych  odcinków  tętnic

wieńcowych,
D.  ocenie drożności naczyń wieńcowych.

Zadanie 93.
Roztwór, który w 1 ml zawiera 500 mikrogramów leku ma stężenie:

A.  5%,
B.  0,5%,
C.  0,05%,
D.  1,5%.

Zadanie 94.
U  pacjenta  występują  zaburzenia  oddychania  i  sinica  powłok
skórnych.  Chory  jest  nieprzytomny.  Na  podstawie  badania
gazometrycznego  krwi  tętniczej  stwierdzono  ostrą  niewydolność
oddechową. Wskazaniem do sztucznej wentylacji jest: jest:

A .  pO2 < 40 mmHg (< 6 kaPa), pCO2 > 40 mmHg > 6 kPa,
B.  pO2 < 60 mmHg (< 8 kaPa), pCO2 > 60 mmHg > 8 kPa,
C.  pO2 < 30 mmHg (< 4 kaPa), pCO2 > 30 mmHg > 4 kPa,
D.  pO2 < 80 mmHg (< 11 kaPa), pCO2 > 80 mmHg > 11 kPa.

Zadanie 95.
Często  stosowany  w  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  skrót
CPR oznacza:

A.  podstawowe czynności resuscytacyjne,
B.  zaawansowane czynności resuscytacyjne,
C.  resuscytację krążeniowo-oddechową,
D.  Europejskie Towarzystwo Resuscytacji.

Literatura:  R.  Larsen.:  Anestezjologia.  Wyd.  Med.  Urban&Partner,  Wrocław,
2003, str. 895-896.

Zadanie 96.
Do inwazyjnych metod monitorowania NIE należy pomiar:

A.  ośrodkowego ciśnienia żylnego,
B.  ciśniena wewnątrzczaszkowego,
C.  stężenia gazów oddechowych,
D.  ciśnienia w tętnicy płucnej.

Literatura: Larsen R.: Anestezjologia. Urban & Partner, Wrocław 2003



Zadanie 97.
Podstawowe objawy nagłego zatrzymania krążenia to brak:

A.  obecności tętna, oddechu, stanu przytomności,
B . obecności  tętna,  oddechu,  stanu  przytomności,

szerokości źrenic,
C . obecności  tętna,  oddechu,  stanu  przytomności,

szerokości źrenic, obecności słyszalnych tonów serca,
D . obecności  tętna,  oddechu,  stanu  przytomności,

szerokości  źrenic,  obecności  słyszalnych  tonów  serca,
ciśnienia tętniczego krwi, zapisu EKG.

Literatura:  Larsen  R.:  Anestezjologia.  Wydawnictwo  Medyczne  Urban  &
Partner, Wrocław 2003: str. 907-908.

Zadanie 98.
Której  tętnicy  NIE  należy  kaniulować  ze  względu  na  niezbyt
dokładny pomiar inwazyjnego ciśnienia?

A.  udowej,
B.  promieniowej,
C.  łokciowej,
D.  grzbietowej stopy.

Literatura: Szreter, Intensywna Terapia Dzieci, PZWL, Warszawa, 2002

Zadanie 99.
Prawidłowe wydalanie moczu (>1 ml/kg/godz.) świadczy o:

A.  prawidłowym nawadnianiu chorego,
B.  prawidłowej objętości krwi krążącej,
C.  dostatecznej pojemności minutowej serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Larsen R.: Anestezjologia. Urban & Partner, Wrocław 2003: 721

Zadanie 100.
Najgroźniejszym powikłaniem leczenia dopaminą jest:

A .  tachykardia,
B.  bradykardia,
C.  nadciśnienie tętnicze,
D.  niedokrwienna martwica kończyn.

Zadanie 101.
Ciągły  pomiar  ciśnienia  śródczaszkowego  -  ICP  wykonujemy  za
pomocą czujnika:

A.  nadoponowego,
B.  podoponowego,
C.  podpajęczynówkowego,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura:  Wołowicka,  Dyk,  Anestezjologia  i  Intensywna  Opieka  Klinika  i
Pielęgniarstwo, PZWL, Warszawa, 2007



Zadanie 102.
Hipoksemia to:

A . obniżenie  saturacji  tętniczej  powodujące  obniżenie
zawartości tlenu,

B . spadek paO2 powodujący obniżenie wysycenia hemoglobiny
tlenem,

C.  obniżenie zawartości tlenu we krwi tętniczej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Literatura: R. Larsen: Anestezjologia. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner.
Wrocław 2003.

Zadanie 103.
Najwyższym  priorytetem  leczenia  urazów  czaszkowo-mózgowych
jest:

A .  zszycie krwawiących powłok głowy,
B . zwalczanie objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego

i  utrzymanie  właściwego  przepływu  krwi  przez  tkankę
mózgową,

C.  podanie leków przeciwbólowych z grupy opioidów,
D.  podanie leków krążeniowych.

Literatura:  Rybicki  Z.:  Intensywna  terapia  dorosłych.  Novus  Orbis,  Gdańsk
1994

Zadanie 104.
Pojemniki  z  pozostałością  po  przetoczeniu  krwi  lub  je j
składników,  wraz  z  zestawami  do  przetoczenia,  opisane
nazwiskiem  i  imieniem  pacjenta  oraz  datą  i  godziną
przetoczenia, należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 6°C
przez:

A.  48 godzin,
B.  72 godziny,
C.  96 godzin,
D.  120 godzin.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  leczenia  krwią  w
podmiotach  leczniczych  wykonujących  działalność  leczniczą  w  rodzaju
stacjonarne  i  całodobowe  świadczenia  zdrowotne,  w  których  przebywają
pacjenci  ze  wskazaniami  do  leczenia  krwią  i  jej  składnikami,  §12,  ust.  18,
(Dz. U. 2017, poz. 2051).

Zadanie 105.
Elektrody  do  defibrylacji  należy  przyłożyć  w  następujących
miejscach:

A . prawa  -  w  okolicy  pod  obojczykiem,  lewa  -  koniuszek
serca,

B.  prawa - IV międzyżebrze, lewa - w tej samej linii,
C .  prawa - IV międzyżebrze, lewa - V międzyżebrze,
D.  prawa pod obojczykiem, lewa - V międzyżebrze.



Zadanie 106.
Ochrona rogówki przed uszkodzeniem, u chorego nieprzytomnego,
polega na:

A . przykryciu oczu sterylnymi gazikami zwilżonymi wodą do
iniekcji,

B . przykryciu  oczu  sterylnymi  gazikami  zwilżonymi  0,9%
NaCl,

C.  założeniu do oczu maści z antybiotykiem,
D . przykryciu  oczu  sterylnymi  gazikami  zwilżonymi  3%

kwasem bornym.

Zadanie 107.
W celu zapobiegania powikłaniom, wynikającym z unieruchomienia
u  chorych  leczonych  na  OIT,  konieczne  jest  prowadzenie  działań
rehabilitacyjnych  obejmujących:  1.usprawnianie  układu
oddechowego,  2.usprawnianie  układu  sercowo-naczyniowego,  3 .
usprawnianie  układu  kostno-stawowego,  4 .  muzykoterapię  i
psychoterapię  elementarną.  Pielęgniarka  uprawniona  jest  do
samodzielnego,  bez  zlecenia  lekarskiego,  prowadzenia  działań
przyłóżkowych w zakresie:

A .  pkt. 1,
B.  pkt. 2,
C.  pkt. 3,
D.  wszystkich wymienionych.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.(red.):  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wydawnictwo
Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2007,  str.  375.  Ustawa  z  dnia  15  lipca  2011r.  o
zawodach pielegniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123, 650 i 1000).

Zadanie 108.
Do czynników ryzyka zatorowości płucnej należą:

A . uszkodzenie  śródbłonka  po  urazie  lub  zabiegach  na
kończynach dolnych,

B . stosowanie  profilaktycznych  dawek  heparyny
frakcjonowanej,

C . wczesne  uruchamianie  pacjenta  i  zmniejszanie  zastoju
żylnego,

D.  zakażenie bakteriami Gram - ujemnymi.
Literatura:  Hurford W.  "Intensywna terapia"  Wydanie  polskie  pod redakcją A.
Küblera; Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, Kraków 2003



Zadanie 109.
Uzasadnieniem  dla  wczesnej  intubacji  dotchawiczej  u  pacjenta  z
rozległym oparzeniem jest:

A .  hipoksemia,
B.  wstrząs oligowolemiczny,
C.  obrzęk krtaniowy,
D.  zakażenie.

Zadanie 110.
Czynnikami ryzyka aspiracji treści żołądkowej jest/są:

A.  okres okołooperacyjny, zaburzenia świadomości,
B . karmienie  przez  sondę  nosowo-żołądkową,  krwotok

żołądkowo-jelitowy,
C.  sztuczne udrażnianie dróg oddechowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Marino P.L.: Intensywna terapia. Urban & Partner, Wrocław 2001

Zadanie 111.
Wentylacja z dodatnim ciśnieniem końcowo - wydechowym (PEEP)
powoduje wzrost PaO2 poprzez:

A . zmniejszenie  czynnościowej  pojemności  zalegającej
(FRC),

B . zapobieganie  zapadaniu  się  pęcherzyków  płucnych  w
końcowej fazie wydechu,

C.  redukcję powierzchni wymiany gazowej,
D.  zmniejszenie stosunku wentylacji do perfuzji.

Literatura:  Kamiński  B.,  K?bler:  Anestezjologia  i  intensywna  terapia  dla
studentów medycyny: podręcznik. PZWL, Warszawa 2002

Zadanie 112.
Wykonanie  próby  kalorycznej,  będącej  jednym  z  obowiązkowych
badań odruchów pniowych u potencjalnych dawców narządowych,
polega na:

A . podaniu  do  przewodu  nosowego  20  ml  ciepłej  wody  i
obserwacji reakcji gałek ocznych,

B . podaniu  do  przewodu  słuchowego  zewnętrznego  20  ml
lodowatej wody i obserwacji reakcji gałek ocznych,

C . podaniu  do  przewodu  słuchowego  zewnętrznego  20  ml
lodowatej wody i obserwacji odruchu wyprostnego kończyn
dolnych,

D . podaniu  do  przewodu  słuchowego  zewnętrznego  20  ml
lodowatej wody i obserwacji odruchu kaszlowego.

Literatura:  Kamiński  B.  Kübler:  Anestezjologia  i  intensywna  terapia  dla
studentów medycyny: podręcznik. PZWL, Warszawa, 2002: 240. Obwieszczenie
Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2007r. (2007r., Nr 46, poz. 547)



Zadanie 113.
Surfaktant jest czynnikiem:

A.  powierzchniowym płuc,
B.  zwiększającym napięcie pęcherzyków płucnych,
C.  biorącym udział w wymianie gazowej,
D.  przyspieszającym rozprężanie pęcherzyków płucnych.

Literatura:  Larsen  R.:  Anestezjologia.  Urban  &  Partner,  Wrocław  2003  s.
232-233.

Zadanie 114.
U dawcy narządów można zaniechać wykonania badania:

A.  bakteriologicznego,
B.  radiologicznego przewodu pokarmowego,
C.  poziomu elektrolitów w surowicy krwi,
D.  serologicznego w kierunku zakażeń wirusowych.

Zadanie 115.
W  intensywnej  terapii  postępowanie  z  pacjentem  z  ostrym
zapaleniem  trzustki  powinno  być  ukierunkowane  na:
1.wyrównywanie  zaburzeń  gospodarki  elektrolitowej,  wodnej  i
białkowej,  2.całkowite  żywienie  pozajelitowe  i  profilaktykę
krwawień z przewodu pokarmowego, 3.celowaną antybiotykoterapię,
4.leczenie niewydolności oddechowej. Prawidłowa odpowiedź to:

A.  4 ,
B.  2 i  4,
C.  1 i  3,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.:  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studentów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2007: 239.

Zadanie 116.
Niedotlenione  niemowlęta  są  zwykle  areaktywne  i  wiotkie.
Niedotlenienie  u  dzieci  starszych  objawia  się  niepokojem,
pobudzeniem lub sennością.

A.  pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe,
B.  pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe,
C.  obydwa zdania są fałszywe,
D.  obydwa zdania są prawdziwe.

Literatura:  Szreter  T.,  Anestezjologia  i  intensywna  terapia  u  dzieci,
Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2007 str. 54



Zadanie 117.
Skóra u chorego we wstrząsie septycznym jest:

A .  zimna i wilgotna,
B.  ciepła i sucha,
C.  nadmiernie wychłodzona lub nadmiernie ucieplona,
D.  prawidłowo ucieplona.

Zadanie 118.
Kardiowersja powinna być wykonywana w znieczuleniu:

A.  ogólnym,
B.  ogólnym dożylnym,
C.  miejscowym,
D.  po podaniu relanium.

Zadanie 119.
Do oceny poziomu przytomności u dziecka służy:

A.  skala AVPU,
B.  skala APPT,
C.  faces Scale,
D.  skala Ramsaya.

Literatura:  Szreter  T.,  Anestezjologia  i  intensywna  terapia  u  dzieci,
Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2007 str. 56

Zadanie 120.
Lekiem  pierwszego  rzutu,  stosowanym  w  leczeniu  wstrząsu
kardiogennego NIE jest:

A .  dopamina,
B.  dobutamina,
C.  levonor,
D.  ebrantil.

Zadanie 121.
Chorego z obrzękiem płuc należy ułożyć w pozycji:

A .  półwysokiej,
B.  bezpiecznej na boku,
C.  siedzącej z opuszczonymi kończynami dolnymi,
D.  płaskiej.

Zadanie 122.
Najgroźniejszym powikłaniem śpiączki hipoglikemicznej jest:

A .  zasadowica metaboliczna,
B.  uszkodzenie CUN,
C.  hiperwolemia,
D.  hiperpotasemia.



Zadanie 123.
Jednym ze wskazań do stymulacji serca jest:

A .  migotanie komór,
B.  migotanie przedsionków,
C.  blok przedsionkowo - komorowy III°,
D.  tachykardia > 130/min.

Literatura: Davies C., Bashira Y.: Nagłe stany w kardiologii. 2002

Zadanie 124.
Toksyczne działanie tlenku węgla polega na:

A.  uszkodzeniu nerek,
B.  uszkodzeniu śródbłonka naczyń,
C.  wiązaniu z hemoglobiną,
D.  uszkodzeniu włókien mięśniowych.

Zadanie 125.
U  dzieci  po  transplantacji  nerki,  do  objawów  niepożądanych
immunosupresji należą:

A.  przerost dziąseł,
B.  przeciek moczu,
C.  przewlekłe odrzucenie,
D.  ostre odrzucenie.

Literatura:  Transplantologia  kliniczna  pod  redakcją  Wojciech  Rowińskiego,
Janusza Wałaszewskiego, Leszka Pączka, s 454,Wydawnictwo Lekarskie PZWL
2004

Zadanie 126.
Do roztworów odżywczych NIE zalicza się:

A .  Aminosol 10%,
B.  Sterofundin,
C.  Intralipid 10%,
D.  Nutriflex.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.:  Anestezjologia  i  intensywna  opieka
klinika  i  pielęgniarstwo.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa,  2007,  str
361.

Zadanie 127.
Antagonistyczne  właściwości  w  stosunku  receptora
benzodiazepinowego wykazuje:

A.  Flumazenil (Anexate),
B.  Nalokson (Narcan),
C.  Flunitrazepam (Rohypnol),
D.  Propofol (Diprivan).

Literatura:  Kamiński  B.  Kübler  A.  Anestezjologia  i  intensywna  terapia
podręcznik dla studentów medycyny Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000



Zadanie 128.
W  celu  zmniejszenia  ryzyka  wzrostu  ciśnienia  śródczaszkowego  i
zapobiegania obrzękowi mózgu, chorego układa się:

A .  w pozycji Fowlera,
B.  w pozycji Trendelenburga,
C . z  głową  uniesiona  pod  kątem  30°  w  stosunku  do  osi

tułowia,
D.  w pozycji płaskiej grzbietowej.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.:  Anestezjologia  i  intensywna  opieka
klinika  i  pielęgniarstwo.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa,  2007,  str
480.

Zadanie 129.
Podczas resuscytacji leki można podawać?

A.  dożylnie,
B.  dotchawiczo,
C.  do jamy szpikowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 130.
Które  miejsce  jest  najbardziej  właściwe  do  wkłucia  igły  podczas
odbarczania odmy prężnej?

A . bezpośrednio  pod  drugim  żebrem  w  linii
środkowo-obojczykowej,

B . bezpośrednio  pod  trzecim  żebrem  w  linii
środkowo-obojczykowej,

C . bezpośrednio  nad  trzecim  żebrem  w  linii
środkowo-obojczykowej,

D . bezpośrednio  nad  trzecim  żebrem  w  linii
środkowo-pachowej.

Zadanie 131.
W jaki sposób stwierdzisz obecność lub brak krążenia u dziecka?

A.  badając tętno na tętnicy ramiennej u noworodka,
B.  badając tętno na tętnicy szyjnej,
C.  obserwując czy dziecko porusza się, kaszle, wzdycha,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 132.
Wdmuchiwanie większej objętości powietrza do płuc ratowanego w
czasie  resuscytacji  oddechowej  metodami  przyrządowymi  grozi
przede wszystkim:

A.  regurgitacją i aspiracją do dróg oddechowych,
B.  rozdęciem pęcherzyków płucnych z wystąpieniem odmy,
C . niedotlenieniem  na  skutek  nadciśnienia  w  drogach

oddechowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Literatura: Medycyna Ratunkowa Rozdział XVII - Scott H. Plantz , 2000

Zadanie 133.
W wyniku wypadku drogowego doszło u kierowcy pojazdu do urazu
głowy.  W  trakcie  badania  poszkodowanego  stwierdzono  obrzęk  i
siniak  za  uchem  (objaw  Battle'a),  wyciek  krwi  z  płynem
mózgowo-rdzeniowym  z  ucha  po  stronie  prawej  i  z  prawego
przewodu nosowego. Co podejrzewasz?

A.  krwiak podtwardówkowy,
B.  krwiak nadtwardówkowy,
C.  złamanie podstawy czaszki,
D.  złamanie kości czołowej.

Zadanie 134.
Dysponujesz  2%  Lignocainą  w  ampułkach  po  2  ml.  Oblicz  jaką
ilość roztworu zużyjesz, aby podać choremu 100 mg tego leku?

A.  20 ml,
B.  5 ml,
C.  3 ampułki,
D.  powyżej nie wymieniono prawidłowej dawki leku.

Zadanie 135.
Zatruciom związkami fosfoorganicznymi NIE towarzyszy:

A.  zwężenie źrenic i brak reakcji na światło,
B.  drgawki i wzmożone wydzielanie gruczołów,
C.  wolny oddech z niezmienioną objętością oddechową,
D.  zaburzenia rytmu z tendencją do bradykardii.

Literatura:  Kowalczyk  M.,  Rump  S.,  Kołaciński  Z.:  Medycyna  katastrof
chemicznych. PZWL, Warszawa 2004:186-187.



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 501018
Zadanie 1.
SIRS, to:

A.  zaburzenia sercowo - oddechowe,
B.  zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej,
C.  zaburzenia wielonarządowe,
D.  zaburzenia mózgowe.

Literatura:  Fibak  J.  (red.):  Chirurgia.  Podręcznik  dla  studentów.  PZWL,
Warszawa 2002.

Zadanie 2.
W  czasie  badań  endoskopowych  jest  możliwość  zakażenia
następującymi wirusami:

A.  HBV i HCV,
B.  HIV,
C.  HAV, HEV oraz HIV
D.  HBV, HCV oraz HIV,

Literatura:  Walewska  E.(red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego  PZWL,
Warszawa 2006 s. 88

Zadanie 3.
Objawy,  takie  jak  bladość  powłok  skórnych,  ochłodzenie  skóry,
zwłaszcza  dystalnych  części  ciała,  oliguria,  tachykardia,
potliwość  skóry,  zmniejszenie  wartości  ciśnienia  tętniczego
krwi, zwiększenie częstotliwości oddechów, to objawy wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  hipowolemicznego.

Literatura:  red.Elżebieta  Walawska  -  Podstawy  pielęgniarstwa
chirurgicznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Zadanie 4.
Natychmiastowe  postępowanie  w  powikłaniu  potransfuzyjnym  po
podaniu krwi niezgodnej w układzie AB0 polega na:

A . okresowym  przerwaniu  przetoczenia,  zmianie  miejsca
dostępu dożylnego, powiadomieniu przełożonego,

B . przerwaniu  przetoczenia,  zachowaniu  dostępu  dożylnego,
podłączeniu  choremu  NaCl  0,9%,  powiadomieniu  lekarza
dyżurnego i pracowni serologicznej,

C . sprawdzeniu  danych  pacjenta,  przerwaniu  przetoczenia,
usunięciu dostępu dożylnego,

D . przepłukaniu  dostępu  dożylnego  NaCl  0,9%,  zwolnieniu
przepływu transfuzji.

Literatura:  Kózka  M.:  Leczenie  krwią  i  jej  składnikami.  [w:]  Walewska  E.
(red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2012, s.74.



Zadanie 5.
Powikłaniem pooperacyjnym wczesnym NIE jest/NIE są:

A.  nudności,
B.  retencja moczu,
C.  zakażenie rany,
D.  duszność.

Literatura:  Walewska  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006 str.121

Zadanie 6.
U  chorych  odżywianych  dojelitowo  z  obniżoną  odpornością,
stosuje się diety wzbogacone w:

A . argininę  i/lub  glutaminę,  kwasy  tłuszczowe,  kwas
rybonukleinowy,

B.  oligosacharydy i polisacharydy,
C.  białko, cukry proste i/lub glukozę,
D.  odpowiedź A i B jest prawidłowa.

Literatura:  Pertkiewicz  M.  :Żywienie  w  chirurgii  [w:]Noszczyk  W  (red.):
Chirurgia Tom I. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s.49.

Zadanie 7.
Jaki  składnik  jest  głównym  źródłem  kalorii  w  preparatach  do
żywienia pozajelitowego?

A.  glukoza,
B.  witaminy,
C.  aminokwasy,
D.  fosforany.

Literatura: Chirurgia ogólna - wyd. I W. Rowiński (1998r.) str. 98

Zadanie 8.
Znieczulenie przewodowe polega na:

A . wstrzyknięciu  środka  miejscowo  znieczulającego  do
przestrzeni podpajęczynówkowej,

B . wstrzyknięciu  środka  miejscowo  znieczulającego  do
przestrzeni zewnątrzoponowej,

C . wstrzyknięciu  środka  znieczulającego  w  okolicy  pni
nerwów,

D.  wszystkie prawidłowe.
Literatura:  Walewska  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006 str.118



Zadanie 9.
W  odniesieniu  do  leczenia  przeciwbólowego  po  zabiegu
operacyjnym osób starszych, prawdziwe jest stwierdzenie:

A . zalecane  jest  stosowanie  morfiny  i  barbituranów  w  celu
ułatwienia odpoczynku,

B . w  starszym  wieku  charakterystyczne  jest  zwiększone
odczuwanie bólu,

C . wrażliwość  na  leki  przeciwbólowe  obniża  się  i  skraca
ich czas działania,

D . zaleca  się  regularne  stosowanie  małych  dawek  leków
przeciwbólowych, unikanie morfiny i barbituranów.

Literatura: Noszczyk W. (red.): Chirurgia, s. 1065. PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 10.
Do roztworów koloidowych NIE należy:

A.  Dekstran 40, Dekstran 70,
B.  Gelafusin, Plasmagel,
C.  roztwór Ringera, 10% roztwór Glukozy,
D.  skrobia hydroksyetylowa.

Literatura:  Niechwiadowicz-Czapka  T.,  Klimczyk  A.:  Leczenie  krwią.  PZWL,
W-wa 2011, str.68-73.

Zadanie 11.
Pacjent po zabiegu operacyjnym w znieczuleniu zewnątrzooponowym
lub podpajęczynówkowym przyjmuje pozycję:

A . płaską  na  grzbiecie  lub  boku  z  głową  uniesioną  pod
kątem 30˚,

B.  na plecach z głową uniesioną pod kątem 60˚,
C.  na plecach półwysoką,
D.  na brzuchu z głową na boku.

Literatura:  Walewska  E.(red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego  PZWL,
Warszawa 2006 s. 119

Zadanie 12.
W  leczeniu hipokaliemii  NIE należy  przetaczać roztworów KCL do
żyły obwodowej o stężeniu:

A.  >20 mmol/500 ml,
B.  >40 mmol/500 ml,
C.  >50 mmol/500 ml,
D.  >60 mmol/500 ml.

Literatura:  Kunsdorf-Wnuk  A.,  Dyaszyńska-Herman  A.:  Gospodarka
wodno-elektrolitowa  i  kwasowo-zasadowa  w  okresie  okołoperacyjnym
[w:]Noszczyk  W  (red.):  Chirurgia  Tom  I.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2012, s.30.



Zadanie 13.
Według  standardów  żywienia  dojelitowego,  jedynym  pewnym
potwierdzeniem  prawidłowej  lokalizacji  końca  zgłębnika
wprowadzanego w celu żywienia dożołądkowego jest:

A .  prześwietlenie z podaniem kontrastu przez zgłębnik,
B.  osłuchanie nadbrzusza stetoskopem po podaniu powietrza,
C.  aspirowanie treści żołądkowej i sprawdzenie jej pH,
D.  odgłos bulgotania w żołądku po podaniu 50 ml wody.

Literatura:  Pertkiewicz  M.  Standardy  żywienia  pozajelitowego  i  żywienia
dojelitowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005: 69.

Zadanie 14.
Ultrasonografia  (USG)  to  metoda  obrazowania  polegająca  na
analizie  ultradźwięków  odbitych  od  badanego  narządu.  NIE  jest
to metoda diagnostyki w przypadku chorób:

A.  stawów,
B.  nadnerczy,
C.  jamy brzusznej,
D.  dwunastnicy.

Literatura:  Walewska  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006 str.81

Zadanie 15.
Podczas działań ratunkowych powinno używać się czystego tlenu w
trakcie wentylacji każdego poszkodowanego, Z WYJĄTKIEM:

A.  ludzi po 65 roku życia,
B.  dzieci,
C.  osób oparzonych,
D.  noworodków.

Literatura:  Jakubaszko  J.  (red.):  Ratownik  medyczny.  Górnicki  Wydawnictwo
medyczne, Wrocław 2003: 157.

Zadanie 16.
W stanach chorobowych przebiegających ze wzmożonym katabolizmem
bilans azotowy jest:

A .  dodatni,
B.  zerowy,
C.  ujemny,
D.  trudny do oceny.

Literatura: red. Noszczyk. Chirurgia. PZWL. Warszawa, 2015

Zadanie 17.
Woda jest głównym składnikiem organizmu ludzkiego i stanowi:

A.  40-45% masy ciała,
B.  50-55% masy ciała,
C.  60-65% masy ciała,
D.  80-85% masy ciała.



Zadanie 18.
Niedożywienie  charakteryzujące  się  obniżeniem  stężenia  albumin
i innych białek w surowicy krwi, to:

A .  kwashiorkor,
B.  marasmus,
C.  kacheksja,
D.  charłactwo.

Literatura:  Szmidt  J.  (red.):  Podstawy  chirurgii  t.  I .  Medycyna  Praktyczna,
Kraków  2003:  266,  Walewska  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa
chirurgicznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006: 96.

Zadanie 19.
Bezpieczne przechowywanie pobranych od dawcy narządów - serca i
płuc nie powinno być dłuższe, niż:

A .  1-3 godziny,
B.  4-6 godzin,
C.  10-14 godzin,
D.  15-18 godzin.

Literatura:  Kosieradzki  M.,  Rowiński  W.  :Podstawy  przeszczepiania  narządów
[w:]Noszczyk  W  (red.):  Chirurgia  Tom  I.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2012, s.143.

Zadanie 20.
Bezwzględne przeciwwskazania do pobrania narządów, to:

A.  cukrzyca typu II,
B.  zakażenia uogólnione,
C.  zakrzepowe zapalenie żył,
D.  choroby serca.

Literatura:  Chirurgia  /red.  Wojciech  Noszczyk  Chirurgia.  T.  1  Warszawa  :
Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005, s.141

Zadanie 21.
Gospodarka sodem jest regulowana w:

A.  nerkach,
B.  wątrobie,
C.  przysadce,
D.  szyszynce.

Literatura:  Fibak  J.  (red.):  Chirurgia.  Podręcznik  dla  studentów.  PZWL,
Warszawa 2002.

Zadanie 22.
U osób starszych początek działania leku jest:

A .  opóźniony, a działanie wydłużone,
B.  przyspieszony, a działanie krótkotrwałe,
C.  opóźniony i działanie krótkotrwałe,
D.  zależne od rodzaju podawanego leku.



Zadanie 23.
MODS, to zaburzenie:

A.  sercowo - oddechowe,
B.  ogólno zapalne,
C.  wielonarządowe,
D.  mózgowe.

Literatura:  Fibak  J.  (red.):  Chirurgia.  Podręcznik  dla  studentów.  PZWL,
Warszawa 2002.

Zadanie 24.
U pacjenta z cewnikiem naczyniowym, z podejrzeniem bakteriemii,
u  którego  nagle  pojawi  s ię  gorączka,  z łe  samopoczucie,  dreszcze
i spadek ciśnienia, należy:

A.  zmienić opatrunek,
B.  w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
C.  monitorować ciśnienie krwi co 6 godzin,
D.  usunąć cewnik i wykonać badania bakteriologiczne.

Literatura:  A.Pawińska,G.Piegdoń  "Zakażenia  związane  ze  stosowaniem
cewników naczyniowych. "PTZS Kraków 2004 str.25 M. Fleischer, B.Bober-Gheek
"Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego." Warszawa 2002 str.265

Zadanie 25.
N a  i le  minut  przed  zabiegiem  operacyjnym  należy  podać
premedykację?

A.  10-15 minut,
B.  20-30 minut,
C.  60-90 minut,
D.  90-120 minut.

Zadanie 26.
Rozpoznanie niedrożności górnych dróg oddechowych odbywa się na
podstawie obserwacji:

A . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
wysłuchiwania  i  wyczuwania  na  policzku  ratownika
przepływu powietrza przez nos i usta poszkodowanego,

B . zawartości jamy ustnej oraz wysłuchiwania i  wyczuwania
n a  policzku  ratownika  przepływu  powietrza  przez  nos  i
usta poszkodowanego,

C . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
ułożenia  ratowanego  na  boku  z  głową  umieszczoną,  aby
możliwy był odpływ treści z jamy ustnej,

D . ruchów  paradoksalnych  klatki  piersiowej  i  uruchomienia
dodatkowych mięśni oddechowych.

Literatura:  Jakubaszko  J.  (red.):  Ratownik  medyczny.  Górnicki  Wydawnictwo
medyczne, Wrocław 2003: 157.



Zadanie 27.
Przeszczepy ksenogeniczne pochodzą od:

A.  bliźniaka jednojajowego,
B.  dawcy tego samego gatunku,
C.  dawcy innego gatunku,
D.  tej samej osoby.

Literatura:  Fibak  J.  (red.):  Chirurgia.  Podręcznik  dla  studentów.  PZWL,
Warszawa 2002.

Zadanie 28.
Badanie kolonoskopowe przeprowadzane jest w ułożeniu na:

A.  prawym boku,
B.  plecach,
C.  lewym boku lub w ułożeniu na plecach,
D.  lewym bądź prawym boku.

Literatura:  E.  Walewska.  Podatsawy  pielęgniarstwa  chirugicznego,  Warszawa
2006

Zadanie 29.
Założenie  cewnika  do  pęcherza  moczowego  przed  operacją  jest
zalecane w przypadku:

A . konieczności  monitorowania  diurezy  w  okresie
okołooperacyjnym,

B . możliwości  wystąpienia  zaburzeń  mikcji  w  okresie
pooperacyjnym,

C . gdy rozciągnięcie pęcherza moczowego utrudnia dostęp do
miednicy, np. podczas resekcji brzuszno-odbytniczej,

D.  wszystkich powyższych.
Literatura:  Nowak  W.,  Wordliczek  J.:  Postępowanie  przedoperacyjne  i
pooperacyjne  [w:]Noszczyk W (red.):  Chirurgia  Tom I.  Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2012, s.104.

Zadanie 30.
Wysoka  temperatura  z  dreszczami,  nudności  i  wymioty,
tachykardia  i  przyspieszenie  oddechu,  mogą  wskazywać  na
wstrząs:

A.  anafilaktyczny,
B.  septyczny,
C.  kardiogenny,
D.  hipowolemiczny.

Literatura:  Walewska  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,  s.
54, PZWL, Warszawa 2007



Zadanie 31.
Z e względu na różnice anatomiczne, udrożnienie dróg oddechowych
małego dziecka podczas skutecznych działań ratunkowych wymaga:

A . silnego  ucisku  na  okolicę  podbródkową  i  wysunięcia
żuchwy ku górze,

B . ułożenia  dziecka  w  pozycji  bocznej  i  podłożenie  pod
żebra zwiniętego koca,

C . podłożenia  pod  plecy  ratowanego  dziecka  koca  lub
ręcznika grubości 2 - 3 cm,

D . wysunięcia  żuchwy  ku  górze  i  nieco  ku  przodowi  oraz
uniesienia klatki piersiowej.

Literatura:  Jakubaszko  J.  (red.):  Ratownik  medyczny.  Górnicki  Wydawnictwo
medyczne, Wrocław 2003: 157.

Zadanie 32.
Przyczyny  zakrzepowego  zapalenia  żyły  podczas  terapii  dożylnej
są związane z:

A .  rodzajem kaniuli, podawanymi lekami i stanem chorego,
B . założeniem  miękkiej,  giętkiej  kaniuli  o  szerokiej

średnicy,
C.  częstą wymianą kaniuli, podawaniem leków o wysokim pH,
D.  stosowaniem filtrów na końcówki linii do przetoczeń.

Literatura:  Kowalewska  M.  Zakażenia  szpitalne  w  chirurgii  [w:]  Walewska  E.
(red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2012, s.111.

Zadanie 33.
P o  zabiegu  operacyjnym  w  obrębie  jamy  brzusznej,
przeciwwskazane jest prowokowanie diurezy:

A.  w pozycji leżącej,
B . z  zastosowaniem  ciepłych  okładów  lub  polewania  krocza

ciepłą wodą,
C.  przed zakończeniem zleconej terapii płynowej,
D.  przed podaniem leku przeciwbólowego.

Literatura:  Walewska  E.  Zakażenia  szpitalne  w  chirurgii  [w:]  Walewska  E.
(red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2012, s.195.

Zadanie 34.
I l e  pokarmu  należy  podać  maksymalnie  jednorazowo  pacjentowi
karmionemu przez  zgłębnik  żołądkowy metodą  porcji  w  ciągu  pół
godziny?

A.  200-250 ml,
B.  300-350 ml,
C.  400-450 ml,
D.  500 ml.

Literatura:  Walewska  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.



Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006 str.99

Zadanie 35.
Jatrogenna hipokaliemia może wystąpić:

A.  w oparzeniach,
B.  po środkach moczopędnych,
C.  w urazach,
D.  w chorobach przewodu pokarmowego.

Zadanie 36.
Endoskopowa  choloangiopankreatografia  wsteczna  (ECPW)  jest
badaniem, w trakcie którego:

A . przy  użyciu  długiego  kolonoskopu  możliwe  jest  badanie
dystalnego odcinka jelita cienkiego,

B . możliwa  jest  l igacja  żylaków  przełyku,  endoprotezowanie
przełyku lub wpustu, wykonywanie cysto gastrostomii,

C . możliwe  jest  pobieranie  wycinków  do  badania
histopatologicznego  ze  zmian  zlokalizowanych  w
tchawicy, oskrzelach głównych i płatowych,

D . przez cewnik wprowadzony kanałem biopsyjnym instrumentu
d o  brodawki  Vatera  podaje  s ię  środek  kontrastowy  i  pod
skopią  rentgenowską  można  zobrazować  drogi  żółciowe
oraz przewód trzustkowy.

Literatura:  Walewska  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,  s.
86, PZWL, Warszawa 2007

Zadanie 37.
Powikłaniem  chemioembolizacji  guza  wątroby  może  być  zespół
poembolizacyjny, objawiający się:

A . wysoką  temperaturą  ciała,  nudnościami,  wymiotami  i
bólem w lewym podżebrzu,

B . obniżoną  temperaturą  ciała,  nudnościami,  wymiotami  i
bólem w lewym podżebrzu,

C . obniżoną  temperaturą  ciała,  nudnościami,  wymiotami  i
bólem okolicy nakłucia,

D . wysoką  temperaturą  ciała,  nudnościami,  wymiotami  i
bólem w prawym podżebrzu.

Literatura: Krawczyk M. (red.): Nowotwory przewodu pokarmowego. Biblioteka
Chirurga i Anestezjologa 46. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001: 264



Zadanie 38.
Klasyfikacja  Trapnella  w  czterostopniowej  skali  jest  stosowana
do oceny:

A.  ciężkości obrażeń,
B . zagrożenia  i  przebiegu  zapalenia  żył  związanego  z

kaniulacją,
C.  ostrego zapalenia trzustki,
D.  odleżyn.

Literatura:  Walewska  E.(red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego  PZWL,
Warszawa 2006 S. 254.

Zadanie 39.
Suspensorium  po  zabiegu  operacyjnym  przepukliny  pachwinowej
stosuje się w celu zapobiegania:

A.  obrzęku moszny lub jądra,
B.  występowania odparzeń,
C.  ponownego powstania przepukliny,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 40.
Zanieczyszczenie  bakteryjne  egzogennymi  drobnoustrojami  lub
endogenną florą nazywa się:

A .  kulminacja,
B.  kumulacją,
C.  dekontaminacją,
D.  kontaminacją.

Literatura:  Szmidt  J.  (red.):  Podstawy  chirurgii  t.  I .  Medycyna  Praktyczna,
Kraków 2003: 307

Zadanie 41.
W  ostrej  niedrożności  mechanicznej  bóle  brzucha mają  charakter
napadowy. Im niżej położona jest przeszkoda, tym przerwy między
bólami, są:

A.  krótsze,
B.  dłuższe,
C.  nie ma przerw, bóle są stałe,
D.  nie ma to znaczenia.

Literatura: Noszczyk W. (red.): Chirurgia. PZWL, Warszawa 2005 t.1 str. 962

Zadanie 42.
Choroby tarczycy przebiegające z eutyreozą, to:

A . wole  obojętne  miąższowe  lub  guzkowate,  nowotwory
tarczycy,

B.  wole guzkowate toksyczne, gruczolak tarczycy,
C.  wole Hashimoto,
D.  choroba Gravesa-Basedowa,

Literatura:  Walewska  E.  (red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego  PZWL,



Warszawa 2006 S. 373.

Zadanie 43.
Termin PCA oznacza:

A.  metodę walki z bólem kontrolowaną przez pacjenta,
B.  metodę oceny narażenia na odleżyny,
C.  kliniczną klasyfikacje nowotworów,
D.  klasyfikację stopnia oparzenia termicznego.

Literatura: Fibak J., Chirurgia dla studentów medycyny PZWL 1996.

Zadanie 44.
Pacjentowi,  u  którego  prowadzone  jest  żywienie  dojelitowe  przez
zgłębnik umieszczony w jelicie czczym można podać:

A.  pokarmy zmiksowane i specjalne mieszanki odżywcze,
B.  wyłącznie pokarmy zmiksowane,
C.  wyłącznie fabrycznie przygotowane mieszanki odżywcze,
D.  specjalne mieszanki odżywcze i 20% roztworów glukozy.

Literatura: red. Noszczyk, Chirurgia, wyd. PZWL, Warszawa, 2015

Zadanie 45.
W  chirurgii  onkologicznej  operacje,  których  celem  jest
usunięcie  zmian  niebędących  zmianami  złośliwymi,  ale  które
pozostawione  bez  leczenia  mogą  ulec  przemianie  w  postać
złośliwą, to operacje:

A .  profilaktyczne,
B.  diagnostyczne,
C.  łagodzące,
D.  lecznicze oszczędzające.

Literatura:  Krzakowski  M.  (red.):  Onkologia  kliniczna.  Borgis,  Warszawa
2006, s. 278.

Zadanie 46.
Odleżyna powstaje w wyniku:

A.  zaburzeń ukrwienia wywołanego uciskiem,
B.  zaburzeń ukrwienia wywołanego zakrzepem,
C . zaburzeń ukrwienia spowodowanego niedrożnością naczynia

wieńcowatego,
D . nadmiernie  miejscowego  gromadzenia  się  tkanki

tłuszczowej.

Zadanie 47.
U  każdego  chorego  zgłaszającego  się  z  powodu  dolegliwości  ze
strony jamy brzusznej zawsze należy przeprowadzić badanie:

A.  przeglądowe jamy brzusznej,
B.  USG jamy brzusznej,
C.  per rectum,
D.  laboratoryjne poziomu w surowicy krwi lipazy i amylazy.



Literatura: Noszczyk W. (red.): Chirurgia. PZWL, Warszawa 2005 t.2 str. 661

Zadanie 48.
U  chorego  operowanego  z  powodu nadczynności  tarczycy  w  ciągu
pierwszych  siedmiu  dni  od  zabiegu  mogą  wystąpić  takie  objawy
jak: mrowienie i drętwienie wokół ust, które mogą świadczyć o:

A.  uszkodzeniu nerwu krtaniowego zwrotnego,
B.  uszkodzeniu gruczołów przytarczycznych,
C.  przełomie tyreotoksycznym,
D.  obrzęku krtani i zapadaniu się chrząstek tchawiczych.

Literatura:  E.  Walewska,  L.  Ścisło.  Opieka  nad  pacjentem  z  wybranymi
chorobami tarczycy. W: Walewska E.: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego,
s.379, Wyd. PZWL, Warszawa 2010.

Zadanie 49.
W procesie gojenia się rany, rychłozrost występuje w ranie:

A.  powstałej wskutek złamania otwartego,
B.  z rozległym zniszczeniem i ubytkiem tkanek,
C.  czystej, bez zakażenia,
D.  oparzeniowej.

Literatura: W. Rowiński, Chirurgia dla pielęgniarek, PZWL, 1999.

Zadanie 50.
Tężyczka może wystąpić po operacji tarczycy na skutek:

A.  uszkodzenia lub wycięcia gruczołów przytarczycznych,
B.  uszkodzenia nerwów krtaniowych,
C.  zapadnięcia chrząstek tchawicy,
D.  uszkodzenia naczyń krwionośnych.

Literatura: Fibak J.(red.): Chirurgia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2002, 177.

Zadanie 51.
Głównymi objawami klinicznymi ostrego brzucha, są:

A . dolegliwości  dyspeptyczne,  umiarkowane  podwyższenie
temperatury ciała, ból brzucha,

B . wzmożone  napięcie  powłok  brzucha,  ból  brzucha
nasilający  się  przy  kaszlu  i  ruchach,  zaburzenia
oddawania moczu,

C . nudności,  falowe  bóle  o  charakterze  kolkowym  z
następującą biegunką,

D . ból  brzucha,  nudności  i  wymioty,  zatrzymanie  gazów  i
stolca, krwawienie do przewodu pokarmowego.

Literatura:  Kulig  J.,  Nowak  W.  (red.):  Ostry  brzuch.  PZWL,  Warszawa  2007,
str. 17 - 18.



Zadanie 52.
Najczęściej występującym zakażeniem szpitalnym jest zakażenie:

A.  miejsca operowanego (ZMO),
B.  układu oddechowego,
C.  układu moczowego,
D.  krwi lub szpiku (bakteriemie i posocznice).

Literatura:  Walewska  E.  (red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego  PZWL,
Warszawa 2006 s. 67

Zadanie 53.
Dren Kehra zakładany jest do:

A.  przewodu trzustkowego,
B.  dwunastnicy,
C.  żołądka,
D.  przewodu żółciowego wspólnego.

Literatura:  Chirurgia  przewodu  pokarmowego  z  elementami  pielęgniarstwa,
praca  zbiorowa  pod  red.  M.  Tuszewskiego,  Warszawa  1995.  s.  53  Zarys
chirurgii dla studentów medycyny, pod red. R. Górala, Warszawa, s. 323-326

Zadanie 54.
Zapobieganie  powstawaniu  owrzodzeń  i  krwawień  z  przewodu
pokarmowego we wstrząsie oparzeniowym, polega na:

A . założeniu  zgłębnika  do  żołądka  i  stałej  aspiracji
zalegającej treści,

B . podawaniu inhibitorów pompy protonowej lub inhibitorów
receptorów H2,

C.  podawaniu kwasu traneksamowego (Exacyl) i adrenaliny,
D.  wszystkich powyższych.

Literatura:  Kozłowska  E.,  Popow  A.  i  wsp.:Oparzenia  jako  problem
leczniczo-pielęgnacyjny  [w:]  Szewczyk  M.,  Jawień  A  (red.):  Leczenie  ran
przewlekłych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s.140.

Zadanie 55.
W którym kwadrancie piersi najczęściej umiejscowiony jest guz?

A.  górnym, zewnętrznym,
B.  górnym, wewnętrznym,
C.  w obu tych kwadrantach występuje w równych ilościach,
D.  dolnym, zewnętrznym.

Literatura: Fibak J.(red.): Chirurgia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2002, 213.



Zadanie 56.
W  fazie  proliferacyjnej  gojenia  się  rany,  określanej  również
jako ziarninowania, w zmianach morfologicznych podstawową rolę
odgrywają komórki określane jako:

A.  granulocyty,
B.  leukocyty,
C.  fibroblasty,
D.  makrofagi.

Literatura:  M.  Budynek,  C.  Nowacki,  Opatrywanie  ran,  s.22,  Wyd.  Makmed,
Lublin 2008.

Zadanie 57.
Najważniejszą metodą zapobiegania odleżynom jest:

A .  częsta kontrola poziomu glukozy we krwi,
B.  zmniejszenie ucisku na ciało chorego,
C.  profilaktyka zakrzepów,
D.  częsta zmiana pościeli.

Zadanie 58.
Duodenoskopia służy ocenie:

A.  żołądka,
B.  jelita grubego,
C.  dwunastnicy,
D.  jelita cienkiego.

Literatura:  E.  Walewska,  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,  Warszawa
2006

Zadanie 59.
Do zakażeń beztlenowych rany należą:

A.  ropień i ropowica,
B.  zanokcica i zastrzał,
C.  tężec i zgorzel gazowa,
D.  czyrak.

Literatura: Fibak J.(red.): Chirurgia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2002, 39-41.

Zadanie 60.
Wykonanie  zabiegu  operacyjnego  w  trybie  planowym
przeciwwskazane jest w sytuacji:

A . wystąpienia  gorączki,  zmian  skórnych  niewiadomego
pochodzenia,

B . nieżytu  górnych  dróg  oddechowych  (ból  gardła,  kaszel,
katar),  w  pierwszych  dniach  cyklu  miesięcznego  u
kobiet,

C . wysokiego  ciśnienia  tętniczego  krwi,  przyspieszonego
tętna i oddechów,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Literatura:  Walewska  E.:  Okres  okoołoperacyjny  [w:]  Walewska  E.  (red.):
Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2012, s.183.

Zadanie 61.
Podejrzenie raka piersi mogą nasuwać zmiany skórne, takie jak:

A.  miejscowe zaczerwienienie skóry piersi i gorączka,
B.  wciągnięcie skóry,
C.  objaw "skórki pomarańczy",
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Literatura:  Chirurgia/red.  Wojciech  Noszczyk  Chirurgia.  T.  II  Warszawa  :
Wydaw. Lekarskie PZWL, 2005, s.984

Zadanie 62.
Celem premedykacji jest:

A .  zmniejszenie niepokoju i leku,
B . nasilenie  hipnotycznego  działania  środków

anestetycznych,
C . zmniejszenie  objętości  i  podwyższenie  pH  soku

żołądkowego,
D.  wszystkie w/w wymienione.

Literatura: Noszczyk W.(red.): Chirurgia, PZWL, W-wa 2014, t.1.,str. 104

Zadanie 63.
Do powikłań gojenia się rany pooperacyjnej należą:

A.  zakażenia, rozejście brzegów rany, ewentracja, krwotok,
B.  sączenie treści, ropień, czasami czyrak,
C.  zaczerwienienie, zakażenie grzybicze,
D . nasilający  się  ból  pooperacyjny,  trudności  w

oddychaniu.

Zadanie 64.
Największej  utraty  krwi  w  przypadku  złamań  kości,  należy  się
spodziewać w złamaniu:

A.  kilku kręgów i żeber,
B.  kości udowej,
C.  obu kości przedramienia,
D.  miednicy.

Literatura:  Brongel  L.,  Duda  K.:  Mnogie  i  wielonarządowe  obrażenia  ciała.
PZWL, Warszawa 2001, s. 146.



Zadanie 65.
W bezpośrednim okresie pooperacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka
zwichnięcia  endoprotezy  po  totalnej  alloplastyce  stawu
biodrowego, pacjent powinien unikać nadmiernego połączenia:

A.  zgięcia, rotacji wewnętrznej i przywiedzenia,
B.  wyprostu, rotacji zewnętrznej i przywiedzenia,
C.  przywiedzenia i wyprostu,
D . zgięcia,  rotacji  wewnętrznej  i  przywiedzenia  oraz

połączenia  nadmiernego  wyprostu,  rotacji  zewnętrznej  i
przywiedzenia.

Literatura: red. Noszczyk, Chirurgia, wyd. PZWL, Warszawa, 2015

Zadanie 66.
U  pacjenta,  któremu  zastosowano  zrównoważony  wyciąg
szkieletowy,  najbardziej  narażone  na  powstawanie  odleżyn  są
okolice:

A.  łydki,
B.  kości krzyżowej i stawu kulszowego,
C.  stawu skokowego,
D.  stawów łokciowych.

Zadanie 67.
Zabieg ratujący życie powinien być wykonany:

A.  do 6 godzin od urazu,
B.  do 12 godzin od urazu,
C.  do 24 godzin od urazu,
D.  po ustabilizowaniu stanu pacjenta.

Literatura:  Brongel  L.,  Duda  K.:  Mnogie  i  wielonarządowe  obrażenia  ciała.
PZWL, Warszawa 2001, s. 190.

Zadanie 68.
U  chorego,  który  w  wyniku  pożaru  doznał  oparzenia  twarzy  i
górnych dróg oddechowych, w pierwszej kolejności należy:

A.  jak najszybciej uzupełnić utracone płyny,
B . zadbać  o  utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych  i

przygotować zestaw do ewentualnej intubacji,
C.  dokonać oceny oparzonej powierzchni,
D.  wykonać jałowy opatrunek na miejsca oparzone.



Zadanie 69.
Leczenie zgorzeli gazowej polega na:

A . najważniejsza  jest  antybiotykoterapia  trzema
antybiotykami,

B . najważniejsze  jest  leczenie  przeciwwstrząsowe,
monitorowanie  i  korygowanie  parametrów
hemodynamicznych,

C . najważniejsze  jest  leczenie  chirurgiczne,
natychmiastowe  wycięcie  objętych  procesem  zapalnym
tkanek,

D . leczeniu  chirurgicznym,  terapii  hiperbarycznej  i
antybiotykoterapii.

Literatura: Noszczyk W. (red.): Chirurgia, s. 2015. PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 70.
Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:

A.  zespołu z niedokrwienia Volkmanna,
B.  przykurczu ischemicznego Volkmanna,
C.  zespołu Sudecka,
D . porażenia  nerwu  (najczęściej  zagrożony  jest  nerw

strzałkowy  na  kończynie  dolnej  i  nerw  promieniowy  na
kończynie górnej).

Literatura:  Walewska  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,  s.
167 , PZWL, Warszawa 2007

Zadanie 71.
Występowanie  znacznego  obniżenia  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
pacjenta po zabiegu operacyjnym, może sugerować wystąpienie:

A.  krwawienia z rany, hipowolemii lub niedomogi serca,
B.  zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych,
C.  zatoru tłuszczowego,
D.  zakrzepicy żył.

Zadanie 72.
Klasyczne objawy zakrzepicy żył chorej kończyny, to:

A .  podwyższona temperatura ciała,
B.  obrzęk kończyny,
C.  tkliwość kończyny podczas badania palpacyjnego,
D.  wszystkie powyższe.

Literatura:  (Ortopedia;  F.  Luisio,  Ch.  Christensen,  J.  Urbaniak,  2000  -
str. 238-242).



Zadanie 73.
U  chorych  ze  wstrząśnieniem  mózgu,  u  których  jest  rozpoznane
lub  podejrzane  złamanie  dołu  przedniego  czaszki,  NIE  zaleca  się
wykonania:

A.  cewnikowania pęcherza moczowego,
B.  punkcji lędźwiowej,
C.  zgłębnikowania żołądka przez nos,
D.  zgłębnikowania żołądka przez usta.

Zadanie 74.
Odtworzenie  prawidłowego  ustawienia  odłamów  (w  znieczuleniu
ogólnym lub miejscowym) sposobem zamkniętym, otwartym lub przez
wyciąg szkieletowy nazywa się:

A .  repozycją,
B.  zabiegiem Sudecka,
C.  unieruchomieniem,
D.  zabiegiem Kochera.

Zadanie 75.
W  leczeniu  zespołu  ciasnoty  przedziałów  powięziowych  w  obrębie
kończyny dolnej NIEWŁAŚCIWE jest postępowanie polegające na:

A . rozległym  nacięciu  przedziałów  powięziowych  w  celu
obniżenia ciśnienia tkankowego,

B . pozostawienia  otwartych  ran  po  nacięciu  przedziałów
powięziowych lub pokrycia ich przeszczepami,

C . stosowaniu  okładów  z  lodu,  unoszenia  kończyny,
zakładania opatrunków uciskowych,

D . odbarczeniu przedziału przedniego, a przy braku poprawy
konieczne  jest  wycięcie  strzałki  i  odbarczenie
pozostałych przedziałów powięziowych.

Literatura:  Gaździk  T.:  Ortopedia  i  traumatologia,  s.  321.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Zadanie 76.
Leczenie,  które  polega  na  stosowaniu  leków  przeciwbólowych  i
przeciwkaszlowych  oraz  prowadzeniu  gimnastyki  oddechowej
stosuje się w przypadku:

A.  stłuczenia płuca,
B.  odmy podskórnej,
C.  stłuczenia skóry i mięśni,
D.  złamania żebra.



Zadanie 77.
W jakich urazach kości stosujemy opatrunek ósemkowy?

A.  złamanie łopatki,
B.  zwichnięcie stawu barkowego,
C.  złamanie obojczyka,
D.  podwichnięcie w stawie ramiennym.

Zadanie 78.
W oparzeniach chemicznych w pierwszej kolejności, należy:

A.  ochłodzić miejsce oparzone lodem,
B.  płukać powierzchnię oparzoną dużą ilością wody,
C . zebrać  dokładny  wywiad  na  temat  środka  chemicznego,

który spowodował uraz,
D.  osłonić miejsce urazu jałowym opatrunkiem.

Literatura: red. Noszczyk, Chirurgia, wyd. PZWL, Warszawa, 2015

Zadanie 79.
Pacjent  z  założonym  drenażem  opłucnowym,  powinien  zostać
ułożony w pozycji:

A .  płaskiej na wznak,
B.  z uniesieniem głowy o około 30˚, na zdrowym boku,
C . półsiedzącej  z  umieszczeniem zestawu  około  1  m  poniżej

poziomu klatki piersiowej,
D . siedzącej  z  umieszczeniem  zestawu  około  30  cm  poniżej

poziomu klatki piersiowej.
Literatura:  Kozak J.:  Drenaż jamy opłucnej.  Wydawnictwo ADI,  Łódź 1999, s.
62.

Zadanie 80.
W oparzeniu termicznym pierwszą pomocą jest:

A .  ochładzanie wodą,
B.  podanie leku przeciwbólowego,
C.  założenie jałowego opatrunku,
D.  uzupełnianie utraconych płynów.

Zadanie 81.
Złamania stabilne kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym
leczy się unieruchomieniem przy zastosowaniu:

A.  leczenia spoczynkowego - leżenia,
B.  wyciągu szkieletowego,
C.  gorsetu ortopedycznego,
D.  gipsu po wykonanej operacji.

Literatura:  Brongel  L.,  Duda  K.  (pod  red.).:  Mnogie  i  wielonarządowe
obrażenia ciała. PZWL, Warszawa 2001:246.



Zadanie 82.
Przeprowadzenie  badań  w  kierunku  rozpoznania  dysplazji  stawu
biodrowego jest zasadne:

A.  tylko w przypadku dziewczynek,
B.  u wszystkich noworodków i niemowląt,
C.  tylko w przypadku predyspozycji rodzinnych,
D.  tylko w przypadku chłopców.

Zadanie 83.
Aby  ułatwić  przepływ  mózgowy  i  zapobiec  obrzękowi  mózgu,
pacjenta po urazie czaszkowo mózgowym układamy w pozycji:

A .  na brzuchu z głową na bok,
B.  płaskiej,
C.  płaskiej z głową uniesioną pod kątem 30˚,
D.  na boku z głową uniesioną pod kątem 30˚.

Zadanie 84.
Krwotok do jamy otrzewnej w wyniku obrażeń jamy brzusznej jest
następstwem:

A.  uszkodzenia narządów miąższowych,
B.  zapalenia otrzewnej,
C.  złamania brzeżnego miednicy,
D.  uszkodzenia trzustki.

Literatura:  Brongel  L.,  Duda  K.:  Mnogie  i  wielonarządowe  obrażenia  ciała.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2001: 228/236

Zadanie 85.
Pewnym  rozpoznaniem  z  dokładnym  umiejscowieniem  krwiaka
pourazowego jest:

A .  wykonanie tomografii komputerowej,
B.  wykonanie zdjęcia radiologicznego,
C.  wystąpienie porażenia kończyn dolnych,
D.  zbaczanie gałki ocznej i rozszerzenie źrenic.

Literatura:  Brongel  L.,  Duda  K.:  Mnogie  i  wielonarządowe  obrażenia  ciała.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2001: 208



Zadanie 86.
W  pielęgniarskiej  ocenie  stanu  zdrowia  chorego  z  zespołem  z
niedokrwienia  Volkmanna  należy  uwzględnić  objawy,  które
powstają w wyniku:

A . zbyt  obcisłego  opatrunku  gipsowego  założonego  po
skręceniu stawu skokowego,

B . odwapnienia  kości  po  długo  trwającym  unieruchomieniu
gipsowym,

C . ucisku  na  tętnicę  ramienną  po  złamaniu  nadkłykciowym
kości ramiennej,

D . znacznego  przemieszczenia  odłamów  kostnych  nasad
dalszych  kości  przedramienia  nie  prawidłowo
nastawionych.

Zadanie 87.
Oparzenie  silnymi  kwasami  (azotowy,  solny)  w  kontakcie  z
wilgotną skórą, powoduje powstanie:

A.  suchego martwiczego strupa,
B.  martwicy rozpływnej,
C.  pęcherzy podbarwionych krwią,
D.  zaczerwienienie naskórka w miejscu kontaktu z kwasem.

Literatura: Noszczyk W. (red.): Chirurgia. PZWL, Warszawa 2005 t.1 str. 401

Zadanie 88.
Podając  choremu  tlen  przez  cewnik  do  nosa  pielęgniarka  ustala
szybkość przepływu tlenu na:

A.  10 - 15 l/min,
B.  5 - 10 l/min,
C.  4 - 8 l/min,
D.  2 - 4 l/min.

Zadanie 89.
N a  czym  polega  przygotowanie  pola  operacyjnego  do  zabiegu
pomostowania tętnic wieńcowych?

A.  kąpieli całego ciała, strzyżeniu klatki piersiowej,
B . kąpieli  chorego,  strzyżeniu  klatki  piersiowej  oraz

pachwin,
C.  dokładnym umyciu klatki piersiowej i jej strzyżeniu,
D . kąpieli  całego  ciała,  strzyżeniu  klatki  piersiowej,

pachwin oraz obu kończyn dolnych.
Literatura:  Adamczyk  K.,  Turowski  K.:  Wybrane  szczegółowe  standardy
pielęgniarskiej  opieki  klinicznej.  Katedra  i  Zakład  Pielęgniarstwa
Klinicznego,  Lublin  1996.  Szmidt  J.:  Podstawy  chirurgii,  tom  I  i  II.
Medycyna praktyczna, Kraków 2003.



Zadanie 90.
Dokładne  monitorowanie  hemodynamiczne  stanu  pacjenta  po
operacjach  kardiochirurgicznych  umożliwia  szybką  reakcję  na
zaobserwowane nieprawidłowości i pozwala im w porę zapobiegać.
U  chorych z  niewydolnością  lewokomorową i  tendencją  spadkową
ciśnienia  tętniczego  krwi,  precyzyjnej  oceny  hemodynamicznej
dostarcza:

A.  kontrapulsacja wewnątrzaortalna,
B.  pomiar ciśnienia zaklinowania (cewnik Swana-Ganza),
C.  pomiar ciśnienia metodą krwawą,
D.  wspomaganie lewokomorowe.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.)  :  "Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów medycznych",  PZWL,
Warszawa 2007

Zadanie 91.
Jakie produkty mięsne są zalecane w diecie hipolipemicznej?

A.  kaczki,
B.  pasztety mięsne,
C.  gęsi,
D.  kurczaki.

Literatura:  Noszczyk W.:  Chirurgia tętnic i  żył  obwodowych. PZWL, Warszawa
1998.

Zadanie 92.
Kontrapulsacja  wewnątrzaortalna  jest  metodą  leczenia
niewydolności  serca.  Istotnym,  możliwym  powikłaniem,  na  które
pielęgniarka obserwująca pacjenta, powinna zwrócić uwagę, jest:

A .  niedowład kończyny,
B.  niedokrwienie kończyny,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Literatura: Religa Z. (red.): "Zarys kardiochirurgii", PZWL, Warszawa 1993

Zadanie 93.
U pacjentów z chorobą zakrzepowo-zatorową, leczonych heparyną,
przeciwwskazane jest wykonywanie wstrzyknięć:

A.  podskórnych,
B.  dożylnych,
C.  domięśniowych,
D.  śródskórnych.

Literatura:  Rowiński  W.,  Dziak  A.:  Chirurgia  dla  pielęgniarek.  PZWL,
Warszawa  1991.  Szmidt  J.:  Podstawy  chirurgii,  tom  I  i  II.  Medycyna
praktyczna, Kraków 2003.



Zadanie 94.
Podczas  transportu  chorego  po  zabiegu  torakochirurgicznym  z
bloku operacyjnego do oddziału intensywnej opieki medycznej NIE
należy  zamykać  ani  zaginać  drenów,  gdyż  nawet  minimalny
przeciek powietrza może doprowadzić do powstania:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

Literatura:  Szmidt  J.  Podstawy  chirurgii  t.2.  Wydawnictwo  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2004, 211 - 336.

Zadanie 95.
Do zakrzepicy żył głębokich dochodzi w efekcie:

A .  zastoju żylnego,
B.  nieprawidłowości w budowie ściany żylnej,
C.  zmian w składzie krwi,
D.  wszystkich wymienionych.

Literatura:  Ramelet  A.  A.,  Monti  M.:  Flebologia  -  przewodnik.  Wydawnictwo
Medyczne  Via  Medica,  Gdańsk  2003.  Szmidt  J.:  Podstawy  chirurgii,  tom  I  i
II. Medycyna praktyczna, Kraków 2003.

Zadanie 96.
D o  obniżenia  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego  (OCŻ)  dochodzi  w
przypadku:

A.  hiperwolemii, tamponady serca,
B.  niewydolności prawokomorowej,
C.  hipowolemii, wstrząsu,
D.  wad zastawkowych serca.

Zadanie 97.
P o  których  zabiegach  torakochirurgicznych  przeciwwskazane  jest
podłączenie drenów do ssania?

A.  segmentektomii,
B.  lobektomii,
C.  pneumonektomii,
D.  bilobektomii.

Literatura:.  Rowiński  W.,  Dziak  A.:  Chirurgia  dla  pielęgniarek.  PZWL,
Warszawa  1991.  Szmidt  J.:  Podstawy  chirurgii,  tom  I  i  II.  Medycyna
praktyczna, Kraków 2003.



Zadanie 98.
Zator  tętniczy  w  większości  przypadków  rozpoczyna  się  nagle.
Charakterystyka objawów bólowych w zatorowości  tętnic  kończyn
dolnych, to:

A . bardzo  silny  ból  na  obwodzie  kończyny,  nasila  s ię  przy
próbie  wykonania  ruchu,  ustępuje  po  podaniu  leków
przeciwbólowych,

B . umiarkowany ból na obwodzie kończyny, nie ma związku z
wykonywaniem  ruchów,  nie  wymaga  podawania  środków
przeciwbólowych,

C . bardzo  silny  ból  na  obwodzie  kończyny,  nasila  s ię  przy
próbie  wykonania  ruchu,  nie  ustępuje  po  lekach
narkotycznych,

D.  żadna z powyższych odpowiedzi.
Literatura: Noszczyk W.: "Chirurgia", t.2, PZWL, Warszawa 2007

Zadanie 99.
Celem  operacji  pomostowania  naczyń  wieńcowych,  tzw.  by-passy
wieńcowe (CABG), jest:

A . poprawa  ukrwienia  serca  dzięki  czemu  ustępują
dolegliwości bólowe,

B . całkowite  zamknięcie  światła  niedrożnej  częściowo
tętnicy,

C.  skrócenie fazy skurczu mięśnia sercowego,
D.  umiarowienie akcji serca.

Literatura:  Szmidt  J.  Podstawy  chirurgii  t.1.  Wydawnictwo  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2004, 861 - 932.

Zadanie 100.
Chory,  przyjmujący  doustnie  antykoagulant,  powinien  stosować
dietę:

A . zrównoważoną  i  ograniczać  w  niej  spożywanie  zielonych
warzyw  i  olejów  roślinnych  zawierających  dużo  witaminy
K ,

B . z  ograniczonym  spożywaniem  tłuszczów  zwierzęcych  na
rzecz olejów roślinnych i spożywać duże ilości warzyw,

C . lekkostrawną,  unikać  pokarmów  ciężkostrawnych  i
wzdymających,

D . urozmaiconą, bogatą w błonnik i  witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach.

Literatura:  Ramelet  A.  A.,  Monti  M.:  Flebologia  -  przewodnik.  Wydawnictwo
Medyczne Via Medica, Gdańsk 2003.



Zadanie 101.
Wykonywanie  zdjęć  rentgenowskich  serca  w  ruchu  eksponuje
pacjenta  na  wyższą  dawkę  promieniowania  i  zostało  zastąpione
przez:

A.  elektrokardiografię,
B.  echokardiografię,
C.  cewnikowanie serca,
D.  angiografię naczyń serca.

Literatura:  Cavanaugh  B.M.  (Rowiński  W.  tłum.)  Badania  laboratoryjne  i
obrazowe dla pielęgniarek. PZWL Warszawa 2006, 538 - 600.

Zadanie 102.
Celem przedoperacyjnej rehabilitacji oddechowej jest nauka:

A.  oddychania przy użyciu przepony i pokasływania,
B . szybkiego  i  płytkiego  oddechu,  nie  powodującego

dolegliwości bólowych,
C . głębokich oddechów z wykorzystaniem przepony i unikania

kaszlu,
D . oddychania  przy  użyciu  przepony,  prawidłowej  techniki

inhalacji,  skutecznego  kaszlu,  niefarmakologicznych
sposobów zwalczania bólu i ochrony miejsca operowanego.

Literatura:  Szmidt  J.:  Podstawy  chirurgii,  tom  I  i  II.  Medycyna  praktyczna,
Kraków 2003.

Zadanie 103.
Niepokojącą  objętością  krwi  pojawiającą  się  w  ciągu  godziny  w
drenażu po zabiegu torakochirurgicznym i  zmuszającą lekarzy do
rozważenia konieczności reoperacji, jest objętość powyżej:

A .  100 ml,
B.  150 ml,
C.  200 ml,
D.  250 ml.

Literatura:  Szmidt  J.  Podstawy  chirurgii  t.2.  Wydawnictwo  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2004, 211 - 336.

Zadanie 104.
D o  kliniki  kardiochirurgii  trafił  62-letni  mężczyzna  z
podejrzeniem  tętniaka  rozwarstwiającego  aorty.  Dominującym
objawem klinicznym u chorego, jest:

A .  duszność spoczynkowa,
B . nagły,  bardzo  silny,  piekący  ból  w  klatce  piersiowej

szerzący się do jamy brzusznej i okolicy lędźwiowej,
C.  migotanie przedsionków,
D.  duszność wysiłkowa.

Literatura: Noszczyk W.: "Chirurgia" , t. II , PZWL , Warszawa 2007



Zadanie 105.
Rolą  pielęgniarki,  w  zapobieganiu  zakrzepowemu  zapaleniu  żył
kończyn dolnych u chorych po zabiegach operacyjnych, jest:

A .  wczesne uruchamianie chorego,
B.  unieruchomienie chorego w łóżku,
C . wykonywanie  wszystkich  czynności  higienicznych  przy

chorym,
D.  ułożenie kończyny na szynie.

Literatura: Fibak J.(red.): Chirurgia. PZWL, Warszawa 2002, s.113

Zadanie 106.
Litotrypsja  zewnątrzustrojową  falą  uderzeniową  (ESWL)  to  jedna
z  endourologicznych  metod  kruszenia  kamieni  w  układzie
moczowym. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do  wykonania tego
zabiegu, jest/są:

A.  zaburzenia rytmu serca,
B.  zapalenie cewki moczowej,
C.  niekontrolowana koagulopatia (zaburzenia krzepnięcia),
D.  nadciśnienie tętnicze.

Literatura:  Siroky  M.  B.,  Oates  R.  D.,  Babayan  R.K.  (red.wyd.  pol  .K.  Bar):
"Podręcznik urologii: diagnostyka i leczenie", Czelej, Lublin 2006

Zadanie 107.
Podstawowym objawem klinicznym raka pęcherza moczowego jest/są:

A.  nasilone objawy dyzuryczne,
B.  bezbolesny krwiomocz,
C.  oddawanie moczu w nocy,
D.  nietrzymanie moczu.

Literatura: Urologia dla studentów medycyny -A. Borkowski PZWL W-wa 1999r.
str. 131.

Zadanie 108.
Pielęgnacja cewników pozostawionych w drogach moczowych powinna
mieć  na  uwadze  m.  in.  zapobieganie  zakażeniu.  Pielęgniarka  w
profilaktyce  zakażeń  układu  moczowego,  powinna  zwrócić
szczególną uwagę na:

A.  dużą podaż płynów u chorego,
B.  stosowanie zamkniętego systemu drenażu moczu,
C . wymianę  worków  i  cewników  wg  obowiązujących  zasad

aseptyki  i  antyseptyki  oraz  utrzymywanie  drożności
cewników,

D.  wszystkie powyższe.
Literatura:  Borkowski  A.  (red.  ) :  "Urologia.  Podręcznik  dla  studentów
medycyny,  PZWL,  Warszawa  2006;  Noszczyk  W.:  "  Chirurgia.  Repetytorium ",
PZWL, Warszawa 2009



Zadanie 109.
Pacjent ze zdiagnozowaną kamicą odlewową nerki ma wytworzoną
przetokę  nerkową.  Chory  będzie  miał  wykonywany  zabieg  PCNL
(przezskórna  nefrolitotrypsja).  Chory  powinien  być  przygotowany
do zabiegu tak, jak do:

A.  znieczulenia miejscowego,
B.  ESWL,
C.  operacji na otwartej nerce,
D.  TURP.

Literatura:  Borkowski  A.,  Borówka  A.:  Nowe  metody  leczenia  kamicy  górnych
dróg moczowychłł (Biblioteka Chirurga i Anestezjologa), PZWL, Warszawa

Zadanie 110.
P o  zabiegu  przezcewkowej  elektroresekcji  gruczolaka  stercza
(TURP),  wymagane  jest  zastosowanie  stałego  płukania  pęcherza
moczowego, którego celem jest:

A . zapobieganie  tamponadzie  pęcherza  moczowego  przez
tworzące się skrzepy,

B . umożliwienie odpływu moczu po zabiegu w obrębie cewki
moczowej,

C . wypłukiwanie  bakterii  z  pęcherza  moczowego,  mogących
doprowadzić do infekcji górnych dróg moczowych,

D.  utrzymanie drożności cewnika moczowego.
Literatura:  Borkowski  A.  (red.  )  :  "  Urologia.  Podręcznik  dla  studentów
medycynyłł , PZWL , Warszawa 2006

Zadanie 111.
Nadmierne  wydalanie  moczu  po  przewodnieniu  lub  w  niektórych
chorobach, np. przewlekłej niewydolności nerek, nazywa się:

A .  oligurią,
B.  polyurią,
C.  pollakisurią,
D.  dysurią.

Zadanie 112.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania urografii, jest:

A . kamień w moczowodzie, skąpomocz, wiek chorego powyżej
60 roku życia,

B . kamień  w  miedniczce  nerki,  niewydolność  krążenia,
bezmocz,

C . nadczynność gruczołu tarczowego, niewydolność krążenia
i  wątroby,  ciąża,  uczulenie  na  jod,  bezmocz,
zaawansowana mocznica,

D.  wszystkie wymienione.
Literatura:  Musierowicz  A.:  Pielęgniarstwo  urologiczne  dorosłych,  PZWL,
Warszawa.



Zadanie 113.
Kontynencja, jest to:

A .  trzymanie moczu,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  częstomocz,
D.  wielomocz.

Literatura:  A.  Borkowski  (red.):  Urologia.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2006, s. 50.

Zadanie 114.
Najkorzystniejszym okresem do wymiany worków urostomijnych, są
godziny:

A.  popołudniowe, po spożyciu posiłku i krótkim odpoczynku,
B.  wieczorne, przed udaniem się na spoczynek,
C . poranne,  przed  przyjęciem  płynów,  kiedy  przetoka  jest

mniej aktywna,
D.  poranne, po spożyciu posiłku i krótkim spacerze.

Zadanie 115.
Obserwując  pacjenta  po  zabiegu  PCNL  (przezskórna
nefrolitotrypsja),  należy  zwrócić  uwagę  na  nasilenie
krwawienia, z:

A .  przetoki nerkowej,
B.  dróg rodnych,
C.  przewodu pokarmowego,
D.  przetoki nadłonowej.

Literatura: Borkowski w Urologii  dla studentów medycyny PZWL W-wa 1999r.
str.193  wśród  powikłań  po  zabiegu  PCNL  na  pierwszym  miejscu  wymienia
krwawienie.

Zadanie 116.
W  sytuacji  pobierania  moczu  na  posiew  od  chorego  z  założonym
cewnikiem  do  pęcherza  moczowego,  prawidłowe  działanie  polega
na:

A . podstawieniu  jałowego  zbiorniczka  pod  zewnętrznie
odkażony i odłączony od worka cewnik,

B . pobraniu próbki moczu przez zanurzenie końcówki cewnika
w naczynku do zbiórki moczu,

C . odkażeniu  zewnętrznej  powierzchni  cewnika,  wkłuciu  się
jałową  igłą  do  jego  światła  i  aspiracji  moczu  do
jałowej strzykawki,

D.  pobraniu moczu do badania z worka na mocz.
Literatura:  A.  Borkowski  (red.):  Urologia.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2006, s. 274.



Zadanie 117.
Uretroskopia polega na wziernikowaniu:

A.  cewki moczowej,
B.  dróg moczowych,
C.  moczowodów,
D.  pęcherza moczowego.

Literatura:  "Pielęgniarstwo  urologiczne  dorosłych"  A.  Musierowicz,  PZWL
Warszawa.

Zadanie 118.
Cystoskopia polega na wziernikowaniu:

A.  moczowodu,
B.  pęcherza moczowego,
C.  miedniczki nerkowej,
D.  dróg moczowych.

Literatura:  "Pielęgniarstwo  urologiczne  dorosłych"  A.  Musierowicz,  PZWL
Warszawa.

Zadanie 119.
D o  czynników  ryzyka  powodujących  powstanie  kamicy  moczowej,
należą:

A . zaburzenia  metaboliczne  prowadzące  do  zwiększonego
wydalania  z  moczem:  wapnia,  szczawianów,  kwasu
moczowego, cystyn,

B . przeszkoda w odpływie moczu i zakażenie dróg moczowych
bakteriami,

C.  ograniczenie podaży płynów lub nadmierna ich utrata,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Rowiński  W,  Dziak  A.:  Chirurgia  dla  pielęgniarek,  PZWL,
Warszawa.

Zadanie 120.
Wytworzenie  przezskórnej  przetoki  nadłonowej  (cystostomii)
wykonywane jest w przypadku:

A.  zabiegu elektroresekcji guza gruczołu krokowego,
B.  przezskórnej nefrolitotrypsji (PCNL),
C.  nagłego zatrzymania moczu,
D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Literatura  :  Luce  -  Wunderle  G.  ,  Debrand  -  Passard  A.  (  red.  p  .  wyd.  pol.
Łukieńczuk  T.  )  :  "Pielęgniarstwo  operacyjne  łł  ,  Elsevier  Urban  and
Partner, Wrocław 2011



Zadanie 121.
Chlustające wymioty u miesięcznego niemowlęcia są typowe dla:

A.  martwiczego zapalenia jelit,
B.  choroby Hirschsprunga,
C.  wgłobienia jelit,
D.  wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiernika.

Literatura: Chirurgia pod red. J. Fibaka, Warszawa, 2001, wydawnictwo PZWL,
s.158.

Zadanie 122.
W  profilaktyce  powikłań  oddechowych  u  pacjenta,  który  ma
założoną rurkę tracheostomijną, należy zwrócić szczególną uwagę
na:

A.  utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia rurki,
B.  stosowanie diety bogatobiałkowej,
C.  utrzymanie odpowiedniego toru oddychania,
D . systematyczne  odsysanie  zalegającej  wydzieliny  z  dróg

oddechowych.
Literatura:  R.A.  Mac  Mahon  (red).:  Poradnik  chirurgii  dziecięcej  PZWL,
strona 148

Zadanie 123.
Najważniejsze działania w martwiczym zapaleniu jelit (NEC) to:

A.  wprowadzenie żywienia troficznego,
B.  wprowadzenie żywienia pozajelitowego,
C.  układanie dziecka na brzuchu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Fibak  J.  (red.):  Chirurgia.  Podręcznik  dla  studentów.  PZWL,
Warszawa 2002.

Zadanie 124.
Badaniem decydującym o rozpoznaniu zarośnięcia przełyku, jest:

A .  napotykanie oporu przy wprowadzaniu zgłębnika,
B.  RTG przewodu pokarmowego,
C.  badanie przełyku z użyciem kontrastu,
D.  założenie sondy Sengstakena.

Literatura:  Fibak  J.  (red.):  Chirurgia.  Podręcznik  dla  studentów.  PZWL,
Warszawa 2002.



Zadanie 125.
Zapobiegając  powstawaniu  przykurczy  u  dziecka  oparzonego,
należy:

A . zachęcać  dziecko  do  wykonywania  wczesnych  ruchów
(wprowadzać elementy fizjoterapii),

B . unieruchamić  dziecko  tak,  aby  powstrzymać  je  od
dotykania powierzchni oparzenia,

C . unieruchomić  okolicę  oparzoną  tak,  aby  zmniejszyć
dolegliwości bólowe,

D . dbać  o  utrzymanie  w  czystości  sali ,  w  której  dziecko
przebywa.

Literatura:  E.  Fenella  St  J.  Adamson,  D.  Hull:Pielęgnowanie  chorych
dzieci,PZWL, Warszawa 1990 strona 124

Zadanie 126.
Najczęstszą  przyczyną  (powyżej  50%  przypadków)  występowania
krwistych stolców u niemowląt jest:

A .  martwicze zapalenie jelit,
B.  wgłobienie,
C.  choroba Crohna,
D.  polip odbytnicy.

Zadanie 127.
Zespół Arnolda-Chiariego, charakteryzuje się:

A .  zaburzonym przepływem płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  zaburzonym przewodnictwem nerwowym,
C.  jatrogennym zapaleniem jelit,
D.  zanikiem tkanki mięśniowej.

Literatura:  Fibak  J.  (red.):  Chirurgia.  Podręcznik  dla  studentów.  PZWL,
Warszawa 2002.

Zadanie 128.
Cechą charakterystyczną wgłobienia, jest/są:

A.  powolne narastanie objawów,
B.  krwisty stolec,
C.  brak stolca,
D.  atak kolki występujący jednorazowo.

Literatura:  Jan  Grochowski  (red.):  Wybrane  zagadnienia  z  chirurgii
dziecięcej. Wydawnictwo Fundacji "O zdrowie dziecka". Kraków 1999)

Zadanie 129.
Nadmierna ilość śliny u noworodka, świadczy o:

A.  wrodzonym zarośnięciu przełyku,
B.  wodogłowiu,
C.  martwiczym zapaleniu jelit,
D.  wgłobieniu jelit.

Literatura:  Fibak  J.  (red.):  Chirurgia.  Podręcznik  dla  studentów.  PZWL,



Warszawa 2002.

Zadanie 130.
Guz Wilmsa dotyczy:

A.  śledziony,
B.  trzustki,
C.  nerki,
D.  wątroby.

Literatura:  Fibak  J.  (red.):  Chirurgia.  Podręcznik  dla  studentów.  PZWL,
Warszawa 2002.

Zadanie 131.
Spodziectwo jest to:

A . zaburzone  kształtowanie  się  dolnego  odcinka  powłoki
jamy brzusznej,

B . niecałkowite  zamknięcie  s ię  rynienki  cewkowej  po
stronie brzusznej prącia,

C . niecałkowite  zamknięcie  s ię  rynienki  cewkowej  po
stronie grzbietowej,

D . ubytek  przedniej  ściany  jamy  brzusznej,  przedniej
ściany pęcherza i cewki moczowej.

Literatura:  Fibak  J.  (red.):  Chirurgia.  Podręcznik  dla  studentów.  PZWL,
Warszawa 2002.

Zadanie 132.
Pacjent  w  I I  dobie  po  operacji  ma  założony  zgłębnik  w  celu
odciążenia  przewodu  pokarmowego  z  zalegającej  treści.
Zapobiegając powikłaniom płucnym, należy zastosować:

A . ułożenie  chorego  w  pozycji  półwysokiej,  gimnastykę
oddechową,

B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej,  zgłębnik  o  wąskim
przekroju,

C . naukę  techniki  oddychania  polegającej  na  spłyceniu
oddechu,

D . przepłukiwanie  zgłębnika  po  każdej  porcji  jedzenia
podanej choremu.

Literatura:  Tuszewski  M.  (red.):  Chirurgia  przewodu  pokarmowego  z
elementami pielęgniarstwa, PZWL, Warszawa, strona 368.

Zadanie 133.
Wczesny  zabieg  operacyjny  przepukliny  oponowo-rdzeniowej  w
okolicy  lędźwiowo-krzyżowej  (w  ciągu  pierwszych  48  godzin
życia) u noworodka, ma na celu zabezpieczenie przed:

A.  infekcją ośrodkowego układu nerwowego,
B.  rozwojem małogłowia,
C.  wystąpieniem zniekształceń kończyn dolnych,
D.  zaburzeniami oddawania moczu.



Zadanie 134.
Oceniając  wg  skali  Glasgow  głębokość  śpiączki,  należy
obserwować:

A.  otwieranie oczu, mowę, orientację w czasie,
B.  orientację w czasie i miejscu, rozpoznawanie osób,
C . otwieranie  oczu,  najlepszą  reakcję  ruchową,  najlepszą

reakcję słowną na zadawane pytania,
D.  reakcję na ból, otwieranie oczu, orientację w czasie.

Zadanie 135.
16-letnia  dziewczyna  została  przyjęta  na  oddział  z  powodu
połknięcia  ciała  obcego  -  igły.  Badanie  radiologiczne
potwierdziło,  że  przedmiot  znajduje  s ię  w  jelicie.  Pielęgniarka
opiekująca się pacjentką może:

A.  podać środki przeczyszczające,
B.  wykonać enemę,
C . obserwować  czy  nie  występują  objawy  kliniczne

świadczące o niedrożności lub przebiciu ściany przewodu
pokarmowego,

D . poprosić  aby  pacjentka  codziennie  zgłaszała  się  na
badanie kontrolne do szpitala.



PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
TEST NR 341618
Zadanie 1.
Podstawową  funkcją  limfocytów  B  i  różnicujących  się  z  nich
komórek plazmatycznych jest:

A .  wydzielanie cytokin,
B.  wytwarzanie przeciwciał,
C.  wychwytywanie antygenów,
D.  niszczenie antygenów.

Literatura:  Heczko  P.B.  (red.)  Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych. Wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2006
s. 21

Zadanie 2.
W  I  etapie  infekcji  tzn.  w  procesie  adherencji  do  komórek
gospodarza,  niektóre  drobnoustroje  mogą  wytwarzać
egzopolisacharyd  -  zewnątrzkomórkowy  wielocukier,  który  jest
odpowiedzialny za:

A . połączenie  ze  swoistym  receptorem  na  powierzchni
komórki ludzkiej,

B.  niszczenie substancji podstawowej tkanki łącznej,
C . adhezję  komórek  bakteryjnych  do  tkanek  i  tworzyw

sztucznych,
D.  wszystkie wymienione.

Literatura:  1.  M.  Fleischer,  B.  Bober-Gheek  "Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego"  Centrum  Kształcenia  Podyplomowego  Pielęgniarek  i
Położnych, Warszawa 2002, s. 25

Zadanie 3.
Listeria monocytogenes wykazuje tropizm do:

A.  komórek płodu, łożyska i ośrodkowego układu nerwowego,
B.  komórek układu naczyniowego,
C.  komórek układu moczowego,
D.  komórek układu pokarmowego.

Literatura:  M.  Fleischer,  B.  Bober-Gheek  ,,Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego"  -  Wydanie  II  poprawione i  uzupełnione;  Urban & Partner
Wrocław 2006, 62

Zadanie 4.
Czas, jaki upływa od momentu zakażenia organizmu człowieka do
wystąpienia pierwszych klinicznych objawów choroby to:

A.  okres inkubacji,
B.  nosicielstwo,
C.  okres zakaźności,
D.  nadkażenie.

Literatura:  Dzierżanowska  D.,  Jeliaszewicz  J.:  Zakażenia  szpitalne.
alfa-Medica  press,  Bielsko-Biała  1999;  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:
Podstawy  pielęgniarstwa  epidemiologicznego.  CKPPiP,  Warszawa  2002,  s.123;



Kassur B.: Choroby zakaźne i inwazyjne. PZWL, Warszawa 1979.

Zadanie 5.
Pojęciem "śmiertelność" określamy:

A . l iczbę  zgonów zaistniałych w badanej  populacji  w  danym
czasie,

B . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,

C . l iczbę  nowych  zgonów  zaistniałych  w  analizowanym
czasie,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Jabłoński  L.  (red.):  Epidemiologia  podręcznik  dla  lekarzy  i
studentów. Wydawnictwo Folium, Lublin 1996, 136

Zadanie 6.
Źródłem zakażenia wirusem EBV (Epstein Barr virus) jest:

A .  krew i ślina,
B.  płyn mózgowo-rdzeniowy,
C.  kał i mocz,
D.  pot i łzy.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.;  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Urban & Partner, Warszawa 2006, s. 91

Zadanie 7.
Obecność  pasożytów  w  normalnie  jałowej  (pozbawionej
mikroorganizmów) krwi nazywa się:

A .  bakteriemią,
B.  fungemią,
C.  parazytemią,
D.  wiremią.

Literatura:  Heczko  P.B.  (red.)  Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych. Wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2006
s. 71

Zadanie 8.
D o  zakażeń  przenoszonych  drogą  powietrzno-kropelkową  należy
między innymi:

A.  gruźlica,
B.  ospa wietrzna,
C.  odra,
D.  meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Literatura:  1.  M.  Fleischer,  B.  Bober-Gheek  ,,Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego"  -  Copyright  by  Centrum  Kształcenia  Podyplomowego,
Warszawa 2002, s.15



Zadanie 9.
Do ziarenkowców gram-dodatnich należą:

A.  Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae,
B.  Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,
C.  Acinetobacter baumannii, Haemophilus influenzae,
D.  Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae.

Literatura:  Heczko  P.B.  (red.)  Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych. Wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2006
s. 108-116

Zadanie 10.
Wybór  antybiotyków  podyktowany  wiedzą  na  temat  częstości
występowania  i  lekowrażliwości  różnych  bakterii  w  określonym
środowisku  (np.  szpitalnym)  lub  w  określonej  grupie  chorych,
opartą na danych statystycznych, to terapia:

A.  empiryczna,
B.  celowana,
C.  przypadkowa,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Literatura:  Heczko  P.B.  (red.)  Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych. Wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2006
s. 103

Zadanie 11.
W zakażeniach latentnych, namnażanie wirusa jest zatrzymane na
pewnym  etapie  cyklu  replikacji.  Przykładem  tej  postaci
zakażenia są:

A.  wirusy ospy wietrznej i półpaśca,
B.  retrowirusy,
C.  wirusy różyczki i odry,
D.  wirusy zapalenia wątroby typu B i C.

Literatura:  Heczko  P.  B.  (red.):  Mikrobiologia.  Podręcznik  dla
pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. PZWL, Warszawa 2006: 174

Zadanie 12.
Obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby chore na:

A.  ospę wietrzną,
B.  odrę,
C.  gruźlicę w okresie prątkowania,
D.  różyczkę.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  roku  o  zapobieganiu  oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.



Zadanie 13.
Najczęstszym  czynnikiem  etiologicznym  szpitalnej  aspergilozy
jest gatunek:

A.  Aspergillus flavus,
B.  Aspergillus fumigatus,
C.  Aspergillus nidulans,
D.  Aspergillus terreus.

Literatura:  D.  Dzierżanowska  (red.)  Patogeny  zakażeń  szpitalnych,  ?-medica
Press Bielsko Białą 2007, s. 116

Zadanie 14.
D o  zakażeń  przenoszonych  drogą  powietrzno  -  pyłową  należy
między innymi:

A.  gruźlica,
B.  krztusiec,
C.  paciorkowcowe zapalenia gardła,
D.  meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Literatura:  M.  Fleischer,  B.  Bober  -  Gheek  ,,Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego"  -  Copyright  by  Centrum  Kształcenia  Podyplomowego,
Warszawa 2002, s. 15

Zadanie 15.
Człowiek zaraża się Toxoplasma gondii:

A . drogą pokarmową spożywając surowe lub półsurowe mięso
zawierające cysty pierwotniaka,

B . w wyniku transfuzji krwi lub preparatów krwiopochodnych
oraz transplantacji narządów,

C . drogą  przezłożyskową  w  okresie  parazytemii  u  matki,
kiedy  tachyzoity  przenikają  przez  łożysko  do  tkanek
płodu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  P.B.  Heczko  (red.)  Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa
2006, s. 273

Zadanie 16.
Clostridium perfringens należące do laseczek będących przyczyną
infekcji  przyrannych,  w  tym  zgorzeli  gazowej  oraz  zatruć
pokarmowych,  występuje  w  środowisku  (gleba,  woda,  ścieki),  a le
może także kolonizować:

A.  drogi płciowe,
B.  przewód pokarmowy,
C.  układ nerwowy,
D.  zarówno przewód pokarmowy jak i drogi płciowe.

Literatura:  M.  Fleischer,  B.  Bober  -  Gheek  -  "Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego"  -  Centrum  Kształcenia  Podyplomowego  Pielęgniarek  i
Położnych, Warszawa 2002, s. 26



Zadanie 17.
Ryzyko uogólnionego zakażenia spowodowanego przez grzyby rośnie
wraz z szerokim stosowaniem:

A.  antybiotykoterapii,
B.  leków immunosupresyjnych,
C.  żywienia pozajelitowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Heczko  P.  B.  (red.):  Mikrobiologia.  Podręcznik  dla
pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. PZWL, Warszawa 2006: 338

Zadanie 18.
Streptococcus pneumoniae jest wiodącym czynnikiem etiologicznym
zakażeń:

A.  dróg moczowych,
B.  dróg oddechowych,
C.  krwi,
D.  miejsca operowanego i ran.

Literatura:  Heczko  P.B.  (red.)  Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych. Wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2006
s. 115

Zadanie 19.
W organizmie człowieka immunoglobulina IgM powstaje:

A . przy  pierwszym  kontakcie  organizmu  z  określonym
antygenem,

B . p o  powtórnym  wprowadzeniu  tego  samego  antygenu  do
organizmu,

C.  miejscowo na błonach śluzowych i surowiczych,
D.  miejscowo na skórze.

Literatura:  Heczko  P.  B.  (red.):  Mikrobiologia.  Podręcznik  dla
pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. PZWL, Warszawa 2006: 25,
26

Zadanie 20.
D o mechanizmów niszczenia  drobnoustrojów przez  komórki  żerne
należą:

A.  procesy fagocytozy,
B.  mechanizmy tlenowe,
C.  mechanizmy pozatlenowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Heczko  P.  B.  (red.):  Mikrobiologia.  Podręcznik  dla
pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. PZWL, Warszawa 2006: 37,
38, 39



Zadanie 21.
Pojęcie  składające  się  z  elementów:  źródło  zakażenia,  droga
przenoszenia zarazków, wrota zakażenia, to inaczej:

A .  łańcuch epidemiczny,
B.  droga translokacji,
C.  łańcuch zarazek - żywiciel,
D.  łańcuch sanitarny.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. CKPPiP, Warszawa 2002, s.124.

Zadanie 22.
Najliczniejsza  grupa  immunoglobulin  występująca  przede
wszystkim  w  wydzielinach  surowiczych  i  śluzowo  -  surowiczych
takich  jak  łzy,  pot,  wydzielina  dróg  oddechowych,  należy  do
przeciwciał klasy:

A.  IgA,
B.  IgG,
C.  IgM,
D.  IgE.

Literatura:  M.  Fleischer,  B.  Bober  -  Gheek.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego.  Centrum  Kształcenia  Podyplomowego  Pielęgniarek  i
Położnych, Warszawa 2002 str.28

Zadanie 23.
Laseczki Clostridium difficile bytują w:

A.  glebie,
B.  przewodzie pokarmowym zwierząt,
C.  przewodzie pokarmowym człowieka,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.)  Patogeny  zakażeń  szpitalnych,
Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2007: 92

Zadanie 24.
Streptococcus  pygenes,  który  jest  częstym  czynnikiem
etiologicznym zakażeń u człowieka należy do grupy:

A.  paciorkowców alfa- hemolizujących,
B.  paciorkowców beta- hemolizujących,
C.  paciorkowców gamma- hemolizujących,
D.  paciorkowców delta- hemolizujących.

Literatura:  M.  Fleischer,  B.  Bober  -  Gheek  ,,Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego" - Wydanie II poprawione i uzupełnione; Urban &Partner -
Wrocław 2006, 51



Zadanie 25.
Głębokie zakażenie miejsca operowanego obejmuje:

A.  tkankę podskórną w miejscu nacięcia,
B.  powięź i mięśnie w miejscu nacięcia,
C . narządy,  które  były  naruszone  w  trakcie  zabiegu

operacyjnego,
D . przestrzenie,  które  były  otwarte  lub  naruszone  w

trakcie zabiegu operacyjnego.
Literatura:  Definicje  zakażeń  związanych  z  opieką  zdrowotną  (HAI)
opracowane  przez  zespół  ekspertów  ECDC.  www.antybiotyki.edu.pl
<http://www.antybiotyki.edu.pl/>

Zadanie 26.
Do obszarów NIE skolonizowanych florą fizjologiczną należą:

A.  oskrzeliki, krew, tkanki,
B.  płyn mózgowo-rdzeniowy, zatoki boczne nosa,
C.  oskrzeliki, cewka moczowa,
D.  oskrzeliki, spojówki.

Literatura:  M.  Fleischer,  B.  Bober  -  Gheek.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego.  Centrum  Kształcenia  Podyplomowego  Pielęgniarek  i
Położnych, Warszawa 2002, str. 18

Zadanie 27.
Najlepiej rozwinięty układ immunologiczny u człowieka ma układ:

A.  oddechowy,
B.  pokarmowy,
C.  moczowy,
D.  płciowy.

Literatura:  Heczko  P.  B.  (red.):  Mikrobiologia.  Podręcznik  dla
pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. PZWL, Warszawa 2006: 44

Zadanie 28.
Największą opornością na preparaty dezynfekcyjne charakteryzują
się:

A .  wirusy HIV, HBV, HCV,
B.  grzyby z rodzaju Candida sp., Aspergillus sp.,
C.  prątki gruźlicy,
D.  spory bakterii.

Literatura:  R÷hm-Rodowald  E.,  Jakimiak  B.,  Chojecka  A.,  Podgórska  M.,
Oporność drobnoustrojów na środki dezynfekcyjne, Zakażenia, Tom 9 (3) 2009



Zadanie 29.
Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca powstawania
d o miejsca magazynowania, unieszkodliwiania lub odbioru odbywa
się:

A . przez  przenoszenie  worków  ręcznie  przez  wyznaczone
osoby,

B.  w otwartych wózkach wypełnionych workami,
C . w zamykanych wózkach lub wózkach przewożących zamykane

pojemniki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  30  lipca  2010  roku  w
sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. ( z dnia
5 października 2017r.)

Zadanie 30.
Największe  ryzyko  występowania i  namnażania  bakterii  z  rodzaju
Legionella  w  instalacjach  wodociągowych  związane  jest  z
instalacjami wody:

A.  zimnej chlorowanej,
B.  ciepłej,
C.  zimnej,
D.  zimnej ozonowanej.

Literatura:  A.  Pawińska  (red.)  Profilaktyka  zakażeń  szpitalnych  -
bezpieczeństwo  środowiska  szpitalnego.  Alfa-Medica  Press.  Bielsko-Biała
2011, s. 42-43

Zadanie 31.
Zgodnie  z  Klasyfikacją  szkodliwych  czynników  biologicznych  dla
zdrowia w środowisku pracy, Mycobacterium tuberculosis znajduje
się w grupie zagrożenia:

A.  1 ,
B.  2 ,
C.  3 ,
D.  4 .

Literatura: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku w
sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy
oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Zadanie 32.
Mikrobiologiczną  czystość  szeroko  pojętego  środowiska
szpitalnego można ocenić na podstawie mikrobiologicznych badań:

A.  personelu,
B.  powierzchni,
C.  powietrza,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  P.B.  Heczko,  J.  Wójkowska-Mach  (red.)  Zakażenia  szpitalne
Podręcznik  dla  zespołów  kontroli  zakażeń,  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL



Warszawa 2009, s. 176

Zadanie 33.
Pacjent,  u którego podczas konsultacji  z  lekarzem dermatologiem
stwierdzono  rozsianego  półpaśca  -  wymaga  zachowania  zasad
izolacji:

A .  standardowej,
B.  powietrzno- kropelkowej,
C.  powietrzno - pyłowej,
D.  kontaktowej.

Literatura:  Materiały  szkoleniowe  dla  pielęgniarek  epidemiologicznych,
Zeszyt ,,Izolacja"

Zadanie 34.
Pomieszczenia  I  klasy  czystości  wg  norm  polskich  dopuszczają
występowanie do:

A.  30 komórek/m2 powietrza,
B.  70 komórek/m2 powietrza,
C.  300 komórek/m2 powietrza,
D.  700 komórek/m2 powietrza.

Literatura:  M.  Fleischer,  B.  Bober-Gheek  "Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego"  Centrum  Kształcenia  Podyplomowego  Pielęgniarek  i
Położnych, Warszawa 2002, s.408

Zadanie 35.
Dekontaminacja obejmuje:

A.  oczyszczanie, dezynfekcję, sterylizację,
B.  oczyszczanie, dezynfekcję,
C.  dezynfekcję, sterylizację,
D.  czyszczenie gruntowne, sterylizację.

Zadanie 36.
Przechowując wysterylizowany sprzęt medyczny w pomieszczeniach
magazynowych  na  otwartych  regałach,  należy  zapewnić  odległość
od podłogi, co najmniej:

A .  10 cm,
B.  20 cm,
C.  30 cm,
D.  50 cm.

Literatura:  Jakimiak  B.,  R÷hm  -  Rodowald  E.:  Opakowania  sterylizacyjne  w
świetle norm europejskich. Zakażenia, Nr 1/2003: 17



Zadanie 37.
Jednorazowe sterylne rękawice powinny być używane podczas:

A . wszystkich  zabiegów  w  których  ma  miejsce  kontakt  z
krwią,  płynami  ustrojowymi,  wydalinami,  wydzielinami,
gdzie występuje ryzyko zakażenia,

B.  zabiegów mycia i dekontaminacji sprzętu medycznego,
C.  wykonywania toalety u pacjenta,
D . zabiegów wykonywanych w warunkach aseptycznych, oraz

podczas manipulacji sterylnym sprzętem.

Zadanie 38.
W przypadku pierwszorazowego stwierdzenia zakażenia Clostridium
difficile u pacjenta hospitalizowanego:

A . pacjent  powinien  być  izolowany  na  okres  do  około  48
godzin od ustąpienia biegunki i  uzyskania uformowanego
stolca,

B . pacjent  powinien  być  izolowany  do  momentu  ustąpienia
biegunki i uzyskania uformowanego stolca,

C . pacjent  musi  być  izolowany  przez  cały  okres
hospitalizacji,

D . wystarczy wprowadzenie wzmożonego reżimu sanitarnego na
sali chorych, w której przebywa ten pacjent.

Literatura:  Hryniewicz  W.,  Martirosian  G.,  Ozorowski  T.,  Zakażenia
Clostridium  difficile  Diagnostyka,  terapia,  profilaktyka.  Ministerstwo
Zdrowia, NIL, Warszawa 2011, 14

Zadanie 39.
Jakie  cechy  posiadają  drobnoustroje  stanowiące  f lorę
przejściową skóry?

A . występują  w  skórze,  są  trudne  do  usunięcia,  mogą  być
przyczyną  infekcji  u  pacjentów  chirurgicznych  lub
poddanych innym inwazyjnym procedurom,

B . występują  na  wilgotnym  sprzęcie  szpitalnym,  po
dezynsekcji,

C . występują  na  powierzchni  skóry,  łatwo  mogą  być
przeniesione  ze  środowiska  na  skórę  rąk  i  odwrotnie,  są
eliminowane w wyniku mycia i  dezynfekcji rąk, są częstą
przyczyną infekcji krzyżowych,

D . występują na trudnodostępnych powierzchniach, są łatwe
do usunięcia, mogą być przyczyną chorób pasożytniczych.

Literatura:  Centrum  Monitorowania  Jakości  w  Ochronie  Zdrowia  Procedury
Higieniczne Kraków 1999



Zadanie 40.
Większość zakażeń miejsca operowanego to zakażenia:

A.  powierzchowne,
B.  głębokie,
C.  narządów,
D.  jam ciała.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.):  Postacie  kliniczne  zakażeń
szpitalnych. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2007: 120

Zadanie 41.
W  celu  profilaktyki  zakażeń,  w  trakcie  zabiegu  operacyjnego
należy:

A . podawać  antybiotyk  w  czasie  zabiegu  i  po  jego
zakończeniu do wypisu ze szpitala,

B . przestrzegać  obowiązujących  zasad  aseptyki  i
antyseptyki,

C.  zmieniać co godzinę rękawice chirurgiczne,
D . stosować  w  trakcie  trwania  zabiegu  operacyjnego  lampy

bakteriobójcze.
Literatura:  Małgorzata  Fleischer,  Bogumiła  Bober-Gheek  Podstawy
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Warszawa 2002

Zadanie 42.
Źródłem zapalenia  otrzewnej  u  chorych dializowanych najczęściej
są :

A.  bakterie,
B.  grzyby,
C.  wirusy,
D.  wirusy i grzyby.

Literatura:  Dzierżanowska  D.,  Juliaszewicz  J.:  "Zakażenia  szpitalne"  alfa-
medica press, Bielsko- Biała 1999:291.

Zadanie 43.
Do zasad okołooperacyjnej profilaktyki antybiotykowej należy:

A.  podanie antybiotyku przed cięciem skórnym,
B.  o spektrum odpowiednim do procedury zabiegowej,
C . podanie kolejnej  dawki  antybiotyku przy przedłużających

się zabiegach,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  M.  Bulanda  (red.)  Zakażenia  szpitalne  na  oddziałach
zabiegowych,  Polskie  Towarzystwo  Zakażeń  Szpitalnych  Kraków  2008  s.  127,
131



Zadanie 44.
Czynnikiem  predysponującym  do  rozwoju  odrespiratorowego
zapalenia płuc jest:

A .  obecność sztucznych implantów,
B.  długotrwałe cewnikowanie,
C.  niedokwaśność soku żołądkowego,
D.  nadkwaśność soku żołądkowego.

Literatura:  Dzierżanowska  D.,  Jelijaszewicz  J.:  Zakażenia  szpitalne,
Alfa-Medica Press, Bielsko- Biała

Zadanie 45.
Choroba - opryszczka - wywołana jest przez:

A.  HPV,
B.  HSV,
C.  HTLV,
D.  HCV i HAV.

Zadanie 46.
Miejsca  najczęściej  ulegające  zakażeniu  u  noworodków
donoszonych to:

A.  miejsca związane z nakłuwaniem i kaniulacją naczyń,
B.  skóra, błona śluzowa jamy ustnej, spojówki i pępek,
C.  płuca, jelita i pępek,
D.  skóra, jelita i kości.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.):  Postacie  kliniczne  zakażeń
szpitalnych. alfa-medica press, Bielsko-Biała 2007: 72

Zadanie 47.
Wirus HDV wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu D jest:

A . rotawirusem  odpowiedzialnym  za  zespół  nabytego
upośledzenia odporności,

B . niekompletnym,  "ułomnym"  wirusem  namnażającym  się
jedynie w obecności HBV,

C . pierwszym markerem infekcji wykrywalnym w surowicy po
6-ciu tygodniach po zakażeniu,

D . jedynym wirusem powodującym zakażenie u osób z obniżoną
odpornością immunologiczną.

Literatura:  Danuta  Dzierżanowska,  Janusz  Jeljaszewicz;  Zakażenia  szpitalne,
Bielsko-Biała 1999 (4, 8 nr pytania)



Zadanie 48.
Liczba  drobnoustrojów  dostających  się  do  jamy  otrzewnej  jest
zróżnicowana  w  zależności  od  lokalizacji  pierwotnego  procesu
zapalnego. Najmniej będzie ich przy perforacji:

A .  żołądka,
B.  dwunastnicy,
C.  jelita cienkiego,
D.  jelita grubego.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.):  Postacie  kliniczne  zakażeń
szpitalnych. alfa-medica press, Bielsko-Biała 2007: 131

Zadanie 49.
Stosowanie,  której  z  podanych  niżej  zasad  jest  BŁĘDNE  w
profilaktyce  zakażeń  związanych  z  cewnikowaniem  pęcherza
moczowego?

A . cewnik pozostaje w pęcherzu tak długo, jak długo wymaga
tego sytuacja kliniczna,

B.  ważne jest utrzymanie właściwej higieny okolicy krocza,
C . konieczne jest częste płukanie pęcherza moczowego przez

założony cewnik roztworem preparatu antyseptycznego,
D . bardzo  istotne  jest  przestrzeganie  zasad  aseptyki  i

antyseptyki przy postępowaniu z cewnikiem i zbiornikiem
na mocz.

Literatura:  1.Dzierżanowska  D.,  Jeliaszewicz  E.i  wsp.  , ,  Zakażenia
szpitalne" - alfa medica press, Warszawa 1999

Zadanie 50.
Wystąpienie wstrząsu toksycznego jest efektem działania:

A.  koagulazy,
B.  hialuronidazy,
C.  TSST,
D.  eksfoliatyny.

Literatura: Z. Dziubek (red.): Choroby zakaźne i pasożytnicze PZWL



Zadanie 51.
Ekspozycja to:

A . występowanie zachorowań na daną chorobę wśród ludności
n a  określonym  terenie  w  liczbie  utrzymującej  s ię  przez
wiele lat na podobnym poziomie,

B . narażenie  lub  czas  narażenia  na  wszelkie  czynniki  o
domniemanym lub pewnym działaniu szkodliwym na ustrój
człowieka,

C . wystąpienie zachorowań na daną chorobę pochodzących z
jednego  źródła  wśród  ludności  na  określonym  terenie,  w
określonym  czasie,  w  liczbie  wyraźnie  większej  niż  w
poprzednich latach,

D . przypuszczalny  mechanizm,  za  pomocą  którego  czynnik
etiologiczny powoduje wystąpienie choroby.

Literatura:  Jędrychowski  W.  Epidemiologia  w  medycynie  klinicznej  i  zdrowiu
publicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, 287

Zadanie 52.
Drobnoustroje  odpowiedzialne  za  szpitalne  zapalenie  płuc  mogą
pochodzić  ze  źródeł  endogennych  lub  egzogennych.  Źródła
endogenne to:

A.  aparatura,
B.  flora kolonizująca pacjenta,
C.  inny chory,
D.  personel medyczny oddziału.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.):  Postacie  kliniczne  zakażeń
szpitalnych. alfa-medica press, Bielsko-Biała 2007: 259

Zadanie 53.
D o  zakażenia  wirusem  ospy  wietrznej  (wrota  zakażenia  varicella
- zoster) dochodzi najczęściej poprzez:

A.  drogę pokarmową,
B.  układ oddechowy,
C.  kontakt płciowy,
D.  naruszenie ciągłości tkanek.

Literatura:  Str.  223  Choroby  zakaźne  i  pasożytnicze  -  epidemiologia  i
profilaktyka.  W  Magdzik,  D.  Naruszewicz-Lesiuk,  A.  Zieliński.Wyd.VI.
Alfa-Medica Press 2007.

Zadanie 54.
Jakie zakażenia w środowisku szpitalnym mogą wywołać enterokoki
oporne na wankomycynę (VRE-Vancomycin Resistant Enterococcus)?

A.  zakażenia krwi,
B.  zakażenia ran,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 55.
Po zakażeniu HAV:

A . występuje  stan  nosicielstwa  ale  nie  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby,

B . nie  występuje  stan  nosicielstwa  ani  nie  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby,

C . występuje  stan  nosicielstwa  oraz  przewlekłe  wirusowe
zapalenie wątroby,

D . nie  występuje  stan  nosicielstwa  ale  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby.

Literatura  1.  M.  Fleischer,  B.  Bober-  Gheek  "Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego"  Centrum  Kształcenia  Podyplomowego  Pielęgniarek  i
Położnych, Warszawa 2002, s.231

Zadanie 56.
Które pałeczki Gram ujemne są częstymi czynnikami etilogicznymi
szpitalnych zapaleń płuc?

A.  Klebsiella pneumoniae,
B.  Pseudomonas aeruginosa,
C.  Escherichia coli,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 57.
Pacjent  po  operacji  wszczepienia  zastawki  biologicznej  zgłosił
się do stomatologa w celu usunięcia zęba. Pacjentowi należy:

A.  profilaktycznie podać antybiotyk,
B . zalecić  tylko  płukanie  jamy  ustnej  środkiem

antyseptycznym,
C . nie  dawać  żadnych zaleceń gdyż  pacjent  ma wszczepioną

zastawkę biologiczną,
D.  podać tylko lek przeciwzapalny.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  "Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego". CKPPiP, Warszawa 2002:284.

Zadanie 58.
D o  zakażenia  otrzewnej  związanego  z  leczeniem  dializą
otrzewnową, przy założonym na stałe cewniku dializacyjnym, może
dojść:

A.  przez światło cewnika,
B.  poprzez ujście zewnętrzne,
C.  przez tunel cewnika,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Grzegorzewska  A.:  Zakażenia  związane  z  dializoterapią,
Zakażenia PTZS 2005 nr 1:76



Zadanie 59.
Bakterie  uropatogenne,  szczególnie  Pseudomonas  spp.  i
Staphylococcus  spp.  mogą  na  powierzchni  cewnika  moczowego
tworzyć  biofilm.  Ocenia  się,  że  do  zniszczenia  bakterii
obecnych w warstwie biofilmu potrzebne jest:

A . 1 0  razy  wyższe  stężenie  antybiotyku,  niż  w  przypadku
bakterii łatwiej dostępnych dla leku,

B . 3 0  razy  wyższe  stężenie  antybiotyku,  niż  w  przypadku
bakterii łatwiej dostępnych dla leku,

C . 5 0  razy  wyższe  stężenie  antybiotyku,  niż  w  przypadku
bakterii łatwiej dostępnych dla leku,

D . 100  razy  wyższe  stężenie  antybiotyku,  niż  w  przypadku
bakterii łatwiej dostępnych dla leku.

Literatura:  1.  M.  Fleischer,  B.  Bober-Gheek  "Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego"  Centrum  Kształcenia  Podyplomowego  Pielęgniarek  i
Położnych, Warszawa 2002, s 189.

Zadanie 60.
Które ze stwierdzeń odnoszących się do wirusa zapalenia wątroby
typu D jest prawdziwe:

A . HDV jest wirusem zwanym również czynnikiem delta i może
wywołać  zakażenie  tylko  w  wyniku  koinfekcji  lub
superinfekcji u osoby zakażonej HBV,

B.  HDV jest prawdopodobnie wirusem pochodzenia roślinnego,
C . W  przebiegu  koinfekcji  przebieg  ostrego  zakażenia  może

być znacznie cięższy niż po zakażeniu tylko HBV,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura  Magdzik  W.,  Naruszewicz-Lesiuk  d.,  Zieliński  A.:  Choroby  zakaźne
i  pasożytnicze-  epidemiologia  i  profilaktyka.  Alfa-Medica  press,
Bielsko-Biała 2007, s.332-334

Zadanie 61.
W mikrobiologii translokacja jest to:

A . przeniesienie  drobnoustrojów  chorobotwórczych  z
powierzchni nieożywionych na człowieka,

B . przeniesienie  zakażenia  z  jednego  człowieka  na
drugiego,

C . przemieszczanie  s ię  drobnoustrojów  chorobotwórczych  z
człowieka na powierzchnie nieożywione,

D . przemieszczanie  s ię  drobnoustrojów  z  miejsc  ich
naturalnego bytowania w obszary naturalnie jałowe.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  "Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego". CKPPiP, Warszawa 2002:164.



Zadanie 62.
Całkowite przeciwciała anty-HBc Total są:

A . markerem  przebytego  lub  przewlekłego  zakażenia  HBV,
mogą utrzymywać się przez całe życie,

B . wykrywane  jedynie  w  zakażonych  hepatocytach,  nie  są
wydzielane w postaci wolnej do krwi,

C.  wykrywane w surowicy u osób po szczepieniu przeciw HBV,
D . wykrywane w surowicy u osób ze świeżym, przewlekłym lub

po przebytym zakażeniu wirusem HCV.
Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.)  Patogeny  zakażeń  szpitalnych,
Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2007: 156

Zadanie 63.
Oporność na metycylinę oznacza oporność gronkowców na:

A.  wszystkie antybiotyki beta - laktamowe,
B.  linkozamidy,
C.  aminoglikozydy,
D.  glikopeptydy.

Literatura:  Dulny  G.,  Lebrandt  E.  i  wsp.  ,,Higiena  w  placówkach  opieki
medycznej" Verlag - Dashofer Sp. Zoo. Warszawa 2004

Zadanie 64.
Jama ustna stanowi środowisko skontaminowane, które u pacjentów
szpitalnych  może  stanowić  źródło  zakażenia.  Bakterie  z  płytek
nazębnych najczęściej doprowadzają do zakażeń:

A.  przewodu pokarmowego,
B.  układu oddechowego,
C.  zakażenia rany operacyjnej,
D.  krwi.

Literatura:  Szreter  T.:  Wpływ  bakterii  jamy  ustnej  na  zakażenia  szpitalne,
Zakażenia PTZS 2007, Tom 7(6):94-95

Zadanie 65.
Profilaktyczne  leczenie  poekspozycyjne  ze  styczności  z  ludzkim
wirusem  niedoboru  odporności  (HIV),  do  której  doszło  w  wyniku
wypadku  w  trakcie  wykonywania  czynności  zawodowych,  jest
finansowane przez:

A.  osobę eksponowaną,
B.  osobę, która była źródłem ekspozycji,
C.  pracodawcę lub zlecającego prace,
D.  Ministra Zdrowia.

Literatura:  (Dz.U.2013.947)  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  roku  o
zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  u  ludzi.  /Dz.  U.  z
2013r. poz.947 z późń. zm./



Zadanie 66.
Drobnoustroje  mogą  przedostawać  się  na  powierzchnię  cewnika
naczyniowego w następujących sytuacjach:

A . w  kontakcie  cewnika  z  f lorą  skórną  pacjenta,  obecną  w
miejscu wkłucia cewnika,

B . drogą  hematogenną  poprzez  osiadanie  na  powierzchni
cewnika drobnoustrojów obecnych w łożysku naczyniowym,

C.  w czasie obsługi linii infuzyjnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.):  Postacie  kliniczne  zakażeń
szpitalnych. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2007: 198

Zadanie 67.
N a  wystąpienie  zakażenia  w  oddziale  intensywnej  terapii  (OIT)
NIE ma wpływu:

A.  pierwotny ciężki stan chorego,
B.  stosowane leczenie i monitorowanie pacjenta w OIT,
C.  szczególne cechy oddziałowej flory bakteryjnej,
D.  czas transportu pacjenta na OIT.

Literatura:  Dzierżanowska  D.:  "Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych",
Bielsko- Biała 2007: 44.

Zadanie 68.
Najwyższym ryzykiem zakażenia obarczone jest  założenie cewnika
centralnego do żyły:

A.  szyjnej wewnętrznej,
B.  głównej górnej,
C.  podobojczykowej,
D.  udowej.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.):  Postacie  kliniczne  zakażeń
szpitalnych. alfa-medica press, Bielsko-Biała 2007: 192

Zadanie 69.
W badaniu mikrobiologicznym kału zdrowego pacjenta stwierdzono
pałeczki  Salmonella  species,  z  wywiadu  wiadomo,  że  u  pacjenta
nie  występują  objawy  takie  jak:  biegunka,  odwodnienie,
gorączka. Mówimy wówczas o:

A.  zakażeniu pozaszpitalnym,
B.  nosicielstwie,
C.  zakażeniu szpitalnym,
D.  zakażeniu pokarmowym.



Zadanie 70.
U  chorych  leczonych  w  oddziałach  intensywnej  terapii  najwyższe
jest ryzyko wystąpienia:

A.  szpitalnego zapalenia płuc,
B.  zakażenia miejsca operowanego,
C.  sepsy,
D.  zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.):  Postacie  kliniczne  zakażeń
szpitalnych. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2007: 246

Zadanie 71.
Zakażenia w kardiochirurgii związane są głównie z:

A .  istniejącym zakażeniem w sąsiadujących tkankach,
B.  wszczepieniem ciała obcego,
C.  angioplastyką,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.):  Postacie  kliniczne  zakażeń
szpitalnych. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2007: 144

Zadanie 72.
Wirus  varicella-zoster  znajduje  s ię  u  osób  chorych  na  ospę
wietrzną w:

A.  wydzielinie nosa,
B.  wydzielinie gardła,
C.  zawartości wykwitów pęcherzykowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Str.  223  Choroby  zakaźne  i  pasożytnicze  -  epidemiologia  i
profilaktyka.  W  Magdzik,  D.  Naruszewicz-Lesiuk,  A.  Zieliński.Wyd.VI.
Alfa-Medica Press 2007.

Zadanie 73.
Wśród  sposobu  wyboru  respondentów  w  badaniach
epidemiologicznych wyróżnia się metodę:

A.  przesiewową,
B.  reprezentatywną,
C.  doboru celowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Epidemiologia  -  red.  Leon  Jabłoński  wyd.  FOLIUM  -  Lublin
1996str. 72-73.

Zadanie 74.
Przeniesienie  wirusa  HIV  z  matki  na  dziecko,  tzw.  zakażenie
okołoporodowe występuje w czasie:

A .  badania ginekologicznego,
B.  przechodzenia płodu przez kanał rodny,
C.  po urodzeniu noworodka,
D.  pierwszego miesiąca życia noworodka.



Zadanie 75.
Gronkowiec  złocisty  może  wytwarzać  enterotoksyny,  które
wywołują:

A.  zakażenia skóry i tkanek miękkich,
B.  zakażenia przewodu pokarmowego,
C.  hemolizę krwinek,
D.  zespół wstrząsu toksycznego.

Zadanie 76.
Za martwicze zapalenie powięzi i tkanki podskórnej odpowiada:

A.  Streptococcus agalactiae gr B,
B.  Staphylococcus aureus,
C.  Streptococcus pyogenes gr A,
D.  Pseudomonas aeruginosa.

Literatura:  Dzierżanowska  D.:  "Patogeny  zakażeń  szpitalnych",  Bielsko-
Biała 2007: 41

Zadanie 77.
Bezpośrednio po oparzeniu rana jest kolonizowana przez:

A . ziarenkowce  Gram(+)  np.  Staphylococcus  lub
Streptococcus pyogenes,

B.  pałeczki Gram(-),
C.  drożdzaki np. Candida albicans,
D.  laseczki np.Clostridium perfringens.

Literatura:  1.  Dzierżanowska  D.,  Jeliaszewicz  E.  i  wsp.  "Zakażenia
szpitalne" alfa-medica press Warszawa 1999

Zadanie 78.
Szkarlatyna  jest  chorobą  zakaźną,  której  rezerwuarem  jest
człowiek. Źródłem zarażenia może być:

A.  chory na płonicę człowiek,
B.  zdrowy nosiciel,
C.  chory na błonicę człowiek,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura:  Str.  231  Choroby  zakaźne  i  pasożytnicze  -  epidemiologia  i
profilaktyka.  W  Magdzik,  D.  Naruszewicz-Lesiuk,  A.  Zieliński.Wyd.VI.
Alfa-Medica Press 2007.

Zadanie 79.
Zakażenie odcewnikowe krwi jest zakażeniem:

A.  pierwotnym,
B.  wtórnym,
C.  głębokim,
D.  narządowym.

Literatura:  Heczko  P.  (red.)  Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2006, 343



Zadanie 80.
Wiarygodną,  lecz  inwazyjną  metodą  pozwalającą  potwierdzić  lub
wykluczyć zakażenie układu moczowego jest pobranie moczu:

A.  ze środkowego strumienia,
B.  przez nowo założony cewnik,
C.  przez zaaspirowanie strzykawką z cewnika,
D.  przez nakłucie nadłonowe.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.)  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
Alfa-Medica Press Bielsko-Biała 2007 s. 222

Zadanie 81.
Do zakażeń układu moczowego dochodzi najczęściej:

A .  drogą krwiopochodną,
B.  drogą limfatyczną,
C.  drogą wstępującą,
D.  przez ciągłość.

Literatura:  Dzierżanowska  D.,  Jelijaszewicz  J.:  Zakażenia  szpitalne
Alfa-Medica Press, Bielsko- Biała

Zadanie 82.
U  pacjenta  po  spożyciu  owoców  morza  w  czasie  wycieczki  do
Ameryki Południowej wystąpiła obfita wodnista biegunka. Która z
bakterii najprawdopodobniej mogła wywołać w/w objaw?

A.  Vibrio Cholerae,
B.  Klebsiella pneumoniae,
C.  Pseudomonas aeruginosa,
D.  Escherichia coli.

Zadanie 83.
W  celu  wykrycia  zapalenia  cewki  moczowej  o  etiologii  Chlamydia
trachomatis u pacjentki, najlepiej wykonać:

A.  badanie ogólne moczu,
B.  bakteriologiczne badanie moczu,
C . badanie  wydzieliny  z  szyjki  macicy  oraz  tylnego

sklepienia pochwy,
D . badanie  materiału  pobranego  w  wyniku  biopsji  z  szyjki

macicy.
Literatura:  Dzierżanowska  D.:  "Antybiotykoterapia  praktyczna".  Alfa-Medica
Press, Bielsko- Biała 2000:291



Zadanie 84.
Powstawanie biofilmu w zakażeniach odcewnikowych jest złożonym
i wielostopniowym procesem. Pierwsza jego faza to:

A.  adhezja,
B.  fagocytoza,
C.  rozwój macierzy,
D.  faza dojrzewania.

Literatura:  Bartoszewicz  M.,  Stecewicz  A.,  Powstawanie  biofilmu  jako
patomechanizm  zakażeń  odcewnikowych  -  diagnostyka,  metody  zapobiegania,
Zakażenia, Tom 8 (6) 2008

Zadanie 85.
Zakaźność prątków gruźlicy wynika z:

A . trudnego  do  ograniczenia  rozprzestrzeniania  się
bakterii drogą powietrzną,

B . długiego  czasu  (nawet  przez  wiele  lat)  pozostawania  w
stanie zdolnym do życia poza organizmem człowieka,

C.  dużej oporności na środki dezynfekcyjne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Augustynowicz-Kopeć  E.,  Zwolska  Z.  Metody  zapobiegania
zakażeniom prątkami gruźlicy w zakładach opieki zdrowotnej. Zakażenia PTZS
numer 5 tom 15 rok 2015, s. 30

Zadanie 86.
D o  jakiej  kategorii  ryzyka  należą  endoskopowe  kleszczyki
biopsyjne  i  jaki  muszą  posiadać  stopień  czystości
mikrobiologicznej przed użyciem do badania?

A.  wysokiego ryzyka i muszą być sterylne,
B.  ten sprzęt nie wchodzi w kontakt z tkankami,
C . kategorii  średniego  ryzyka  i  mogą  być  poddawane

dezynfekcji,
D.  niskiego ryzyka i wystarczy je poddać myciu.

Literatura:  K.Kanclerski  i  wsp.  "Wybrane  zasady  ochrony  pracowników
medycznych  przed  zawodowymi  zagrożeniami  biologicznymi."  Str.66-76  M.
Fleischer,  B.Bober-Gheek  "Podstawy  pielęgniarstwa  epidemiologicznego."
Warszawa 2002, str.389

Zadanie 87.
W  celu  uniknięcia  zakażenia  kikuta  pępowinowego  u  noworodka,
należy podjąć następujące działania:

A.  zastosować suchą pielęgnację pępka,
B . stosować  opatrunki  utrzymujące  wilgotne  środowisko

kikuta,
C.  stosować maść z antybiotykiem na kikut,
D.  stosować przymoczki z antyseptyku na kikut.

Literatura:  Dzierżanowska  D.:  "Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych",
Bielsko- Biała 2007: 77.



Zadanie 88.
D o podejmowania działań obejmujących opracowanie, wdrożenie i
nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i  chorobom
zakaźnym związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym
dekontaminacji obowiązani są:

A.  członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
B.  członkowie komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
C.  kierownicy laboratoriów mikrobiologicznych,
D.  kierownicy podmiotów leczniczych.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu
zakażeń i  chorób zakaźnych u ludzi,  pkt.11 (Dz.U. Nr 234, poz.  1570 z późn.
zm.)

Zadanie 89.
Kierownik  podmiotu  leczniczego  jest  zobowiązany  do  przekazania
raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemicznego właściwemu
państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie:

A . 1 5  dni  od  daty  jego  sporządzenia  i  zakończenia
wygaszenia ogniska epidemicznego,

B . 1 5  dni  od  daty  rozpoczęcia  wygaszenia  ogniska
epidemicznego,

C . 3 0  dni  od  daty  rozpoczęcia  wygaszenia  ogniska
epidemicznego,

D . 3 0  dni  od  daty  zakończenia  wygaszenia  ogniska
epidemicznego.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  23  grudnia  2011  r.  w
sprawie  listy  czynników  alarmowych,  rejestrów  zakażeń  szpitalnych  oraz
raportów  o  bieżącej  sytuacji  epidemiologicznej  szpitala  (Dz.U.  Nr  294,  poz.
1741)

Zadanie 90.
Kierownik  podmiotu  leczniczego  jest  zobowiązany  do  przekazania
raportu  wstępnego  o  podejrzeniu  lub  wystąpieniu  ogniska
epidemicznego właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w
terminie:

A . 1 2  godzin  od  powzięcia  podejrzenia  lub  stwierdzenia
wystąpienia ogniska epidemicznego,

B . 2 4  godzin  od  powzięcia  podejrzenia  lub  stwierdzenia
wystąpienia ogniska epidemicznego,

C . 3 6  godzin  od  powzięcia  podejrzenia  lub  stwierdzenia
wystąpienia ogniska epidemicznego,

D . 4 8  godzin  od  powzięcia  podejrzenia  lub  stwierdzenia
wystąpienia ogniska epidemicznego.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  23  grudnia  2011  r.  w
sprawie  listy  czynników  alarmowych,  rejestrów  zakażeń  szpitalnych  oraz
raportów  o  bieżącej  sytuacji  epidemiologicznej  szpitala  (Dz.U.  Nr  294,  poz.



1741)

Zadanie 91.
Kontrola  wewnętrzna  w  obszarze  realizacji  działań
zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  jest
prowadzona okresowo, nie rzadziej niż:

A .  co 1 miesiąc,
B.  co 3 miesiące,
C.  co 6 miesięcy,
D.  co 12 miesięcy.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  27  maja  2010  roku  w
sprawie  zakresu,  sposobu  i  częstotliwości  prowadzenia  kontroli  wewnętrznej
w  obszarze  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i
chorób zakaźnych.

Zadanie 92.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu z  powodu zakażenia  lub  choroby  zakaźnej  są
przekazywane:

A . państwowemu  powiatowemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta opisanego
w zgłoszeniu,

B . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  wojewódzkiemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu  dla  miejsca  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby
zakaźnej,

C . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  granicznemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu  dla  miejsca  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby
zakaźnej,

D . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  wojewódzkiemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta opisanego
w zgłoszeniu.

Literatura:  Rozporządzenie  MZ z  dnia  10 lipca 2013 roku w sprawie  zgłoszeń
podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu
zakażenia lub choroby zakaźnej



Zadanie 93.
W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  podczas  kontroli
wewnętrznej  w  obszarze  realizacji  działań  zapobiegających
szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych,  powtórną  kontrolę
przeprowadza się nie później niż w terminie:

A.  1 miesiąca od daty przekazania raportu,
B.  3 miesięcy od dnia przekazania raportu,
C.  1 miesiąca od daty przeprowadzenia kontroli,
D.  6 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  27  maja  2010  roku  w
sprawie  zakresu,  sposobu  i  częstotliwości  prowadzenia  kontroli  wewnętrznej
w  obszarze  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i
chorób zakaźnych.

Zadanie 94.
W  celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez  szkodliwe  czynniki  biologiczne  pracodawca  jest  obowiązany
do stosowania:

A . wszelkich  dostępnych  środków  eliminujących  narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,

B.  tylko środków ochrony zbiorowej,
C.  wyłącznie środków ochrony osobistej,
D.  obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  22  kwietnia  2005  r.  w
sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy
oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U.
Nr 81, poz. 716)

Zadanie 95.
Obecnie celem programów szczepień ochronnych jest:

A .  zapobieganie chorobom zakaźnym,
B.  eliminacja choroby zakaźnej,
C.  eradykacja choroby zakaźnej,
D . zapobieganie,  eliminacja  oraz  eradykacja  chorób

zakaźnych.
Literatura:  Cianciara  J.,  Juszczyk  J.  (red.):  Choroby  zakaźne  i
pasożytnicze. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007:37



Zadanie 96.
W skład komitetu kontroli zakażeń szpitalnych wchodzą:

A . kierownik  szpitala  oraz  przedstawiciel  stacji
sanitarno-epidemiologicznej,

B . osoba  kierująca  pracą  pielęgniarek  w  szpitalu  oraz
inspektor BHP,

C . przewodniczący oraz członkowie zespołu kontroli zakażeń
szpitalnych,

D . pielęgniarka  lub  położna  jako  specjalista  do  spraw
epidemiologii  oraz  dwóch  pracowników  centralnej
sterylizatorni.

Zadanie 97.
Najbardziej niebezpiecznym źródłem zakażenia wirusami HBV, HCV
jest/są:

A.  wymiociny,
B.  płyn otrzewnowy,
C.  wydzielina pochwowa,
D.  krew.

Literatura:  Ministerstwo  Zdrowia:  Postępowanie  Zapobiegawcze  i
Diagnostyczne  w  Przypadku  Zakażenia  HIV  i  Zachorowania  na  AIDS.
Obowiązujące standardy postępowania dla pracowników medycznych. Krajowe
Centrum ds. AIDS, Warszawa 2001: 43

Zadanie 98.
Który  z  systemów  rejestracji  zakażeń  szpitalnych  cechuje  się
wyższą czułością?

A.  system mieszany czynny i bierny,
B.  bierny,
C.  czynny,
D.  system czynny i bierny są równoważne.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Warszawa 2002, str.455; Staszkiewicz W., Hryniewicz W.,
Grzesiowski  P.,  Ozorowski  T.:  Praktyczne  zasady  kontroli  zakażeń
szpitalnych.  Zbiór  rekomendacji  dla  polskich  szpitali  zaakceptowany  przez
GIS. Warszawa 2002,str.36.

Zadanie 99.
Czynny system rejestracji zakażeń szpitalnych polega na:

A . okresowym  zbieraniu  informacji  o  zakażeniach  na
podstawie dokumentacji lekarskiej,

B.  okresowej analizie wyników badań mikrobiologicznych,
C . codziennym  wykrywaniu,  kwalifikacji  i  rejestracji

zakażeń  poprzez  zbieranie  danych  przez  pielęgniarkę
epidemiologiczną,

D.  zaangażowaniu całego personelu medycznego.



Zadanie 100.
Z a  przeprowadzenie  przez  lekarza  zakładowego  badania
profilaktycznego  oraz  za  przeszkolenie  pracownika  w  zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada w szpitalu:

A.  specjalista ds. epidemiologii,
B .  pielęgniarka poradni profilaktycznej,
C.  specjalista ds. BHP,
D.  pracodawca.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Warszawa 2002, str.478; Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974
r. /Dz. U. Nr 24 art.179, paragraf 4/ z późniejszymi zmianami.

Zadanie 101.
Dokumentację  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń  i  chorób  zakaźnych  prowadzoną  w  postaci  pisemnej  lub
elektronicznej  uważa  się  za  zabezpieczoną  przed  uszkodzeniem,
jeżeli są spełnione warunki:

A . zapewniona  jest  dostępność  wyłącznie  dla  osób
uprawnionych,

B . jest  chroniona przed  przypadkowym lub  nieuprawnionym
zniszczeniem,

C . s ą  zastosowane  metody  i  środki  ochrony  dokumentacji,
których  skuteczność  w  czasie  ich  zastosowania  jest
powszechnie uznawana,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  27  maja  2010  roku  w
sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu
się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  oraz  warunków  i  okresu  przechowywania  tej
dokumentacji.

Zadanie 102.
Pracodawca dokonuje  oceny  ryzyka  zawodowego zranienia  ostrym
narzędziem  oraz  przeniesienia  zakażenia  w  wyniku  ekspozycji  na
krew, okresowo, nie rzadziej niż:

A .  jeden raz w roku,
B.  raz na dwa lata,
C.  raz na cztery lata,
D.  raz na pięć lat.

Literatura:  Rozporządzenie  MZ  z  dnia  6  czerwca  2013  roku  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  prac  związanych  z
narażeniem  na  zranienie  ostrymi  narzędziami  używanymi  przy  udzielaniu
świadczeń zdrowotnych.



Zadanie 103.
Szczyt epidemii to:

A . pojedyncze zachorowania występujące w okresie wygasania
epidemii,

B . formalne  uznanie  określonego  terenu  za  teren  objęty
epidemią,

C.  epidemia pochodząca z jednego źródła zakażenia,
D . okres wystąpienia najwyższej  l iczby zachorowań w czasie

epidemii.
Literatura:  Bzdęga  J.,  Magdzik  W.,  Naruszewicz-Lesiuk  D.,  Zieliński  A.
(red.):  Leksykon  epidemiologiczny.  Alfa-Medica  Press,  Bielsko-Biała  2008:
20

Zadanie 104.
D o  prowadzenia  rejestru  zakażeń  szpitalnych  i  czynników
alarmowych są obowiązani:

A . przeowniczący  zespołu  oraz  komitetu  kontroli  zakażeń
szpitalnych,

B . kierownicy  szpitali  lub  zespołów  zakładów  opieki
zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital,

C . pielęgniarki  i  położne  jako  specjaliści  do  spraw
epidemiologii,

D . diagności  laboratoryjni  jako  specjaliści  do  spraw
mikrobiologii.

Zadanie 105.
Informację  o  zgonie  pacjenta  na  chorobę  zakaźną  do  Państwowej
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przekazuje:

A.  pielęgniarka epidemiologiczna,
B.  kierownik kliniki, ordynator oddziału,
C.  kierownik zakładu opieki zdrowotnej,
D.  lekarz sprawujący opiekę nad zmarłym pacjentem.

Zadanie 106.
Dane  gromadzone  w  rejestrze  zakażeń  szpitalnych  i  czynników
alarmowych muszą być przechowywane przez okres:

A.  nie krótszy niż 10 lat,
B.  nie krótszy niż 15 lat,
C.  nie krótszy niż 20 lat,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  23  grudnia  2011  r.  w
sprawie  listy  czynników  alarmowych,  rejestrów  zakażeń  szpitalnych  oraz
raportów  o  bieżącej  sytuacji  epidemiologicznej  szpitala  (Dz.U.  Nr  294,  poz.
1741)



Zadanie 107.
Dokumentacja  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest przechowywana przez okres:

A.  5 lat,
B.  10 lat,
C.  20 lat,
D.  50 lat.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  27  maja  2010  roku  w
sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu
się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  oraz  warunków  i  okresu  przechowywania  tej
dokumentacji.

Zadanie 108.
Osoby  przebywające  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  są
obowiązane  na  zasadach  określonych w  ustawie  o  zapobieganiu i
zwalczaniu zakażeń i  chorób zakaźnych u ludzi do podawania się
m.in.:

A .  hospitalizacji, leczeniu i izolacji,
B . poekspozycyjnemu  profilaktycznemu  stosowaniu  leków  i

szcepieniom,
C.  badaniom sanitarno-epidemiologicznym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  1.  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz
zwalczaniu  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  u  ludzi,  art.  5  (Dz.U.  Nr  234,  poz.
1570 z późn. zm.)

Zadanie 109.
Opracowywanie  i  aktualizacja  standardów  farmakoprofilaktyki  i
farmakoterapii  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  w  szpitalu  należy  do
zadań:

A.  pielęgniarki, położnej epidemiologicznej,
B.  zespołu kontroli zakażeń zakładowych,
C.  komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 110.
Wskazaniem do wykonywania badań środowiskowych w szpitalu mogą
być sytuacje związane z:

A . prowadzeniem dochodzenia epidemiologicznego w przypadku
wystąpienia szpitalnego ogniska epidemicznego,

B . rozpoznaniem  sytuacji  epidemiologicznej  poszczególnych
oddziałów rutynowo 1x w kwartale,

C.  złym stanem technicznym oddziału,
D.  po wypisie pacjenta z chorobą zakaźną.



Zadanie 111.
Systematyczne zbieranie i analiza danych na temat zakażeń, a na
ich podstawie wydawanie odpowiednich zaleceń i informacji przez
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych to:

A.  obserwacja,
B.  raportowanie danych dyrektorowi,
C.  gromadzenie danych,
D.  nadzór nad zakażeniami.

Literatura:  Bulanda  M.,  Heczko  P.  (red.  wydania  polskiego):  Kontrola
zakażeń  szpitalnych.  Medycyna  Praktyczna-IFIC,  Kraków  1996,  str.  15;
Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa  epidemiologicznego.
Warszawa 2002, str.453.

Zadanie 112.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby  zakaźnej
przesyła lekarz lub kierownik szpitala:

A . przesyłką  priorytet  w  kopertach  opatrzonych  adresem
zwrotnym nadawcy i symbolem "ZLK",

B . faxem,  z  potwierdzeniem  odbioru  przez  państwowego
inspektora sanitarnego,

C . z a pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci
zaszyfrowanej,  jeżeli  pozwalają  na  to  możliwości
techniczne nadawcy i odbiorcy,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Rozporządzenie  MZ z  dnia  10 lipca 2013 roku w sprawie  zgłoszeń
podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu
zakażenia lub choroby zakaźnej.

Zadanie 113.
Nadzór  nad  zakażeniami  składa  się  z  następujących  kluczowych
etapów:

A . zbieraniu,  weryfikowaniu,  zestawianiu  danych,
analizowaniu,  interpretowaniu  danych,  przekazywaniu
danych osobom mającym wpływ na sposób postępowania,

B.  zbieraniu i analizowaniu danych,
C . zbieraniu danych i przekazywaniu danych osobom mającym

wpływ na sposób postępowania,
D . zbieraniu,  zestawianiu  danych,  analizowaniu,

interpretowaniu danych.
Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  "Podstawy  Pielęgniarstwa
epidemiologicznego", Wydanie II, Wrocław 2006:454



Zadanie 114.
Postępowanie  w  przypadku  wystąpienia  ogniska  epidemicznego
wymaga  przestrzegania  zasad  ograniczających  ryzyko
przeniesienia  zakażenia.  Zalecana  metoda  izolacji  pacjenta  z
objawami zakażenia skóry wywołanego przez Staphylococcus aureus
MRSA powinna uwzględniać:

A.  tylko kropelkową drogę przenoszenia zakażenia,
B . przede  wszystkim  kontaktową  drogę  przenoszenia

zakażenia,
C.  tylko powietrzno - pyłową drogę przenoszenia zakażenia,
D . tylko  powietrzno  -  kropelkową  drogę  przenoszenia

zakażenia.
Literatura:  M.  Fleischer,  K.  Salik.:  Postępowanie  w  przypadku  wystąpienia
szpitalnych  ognisk  epidemicznych.  Materiały  szkoleniowe  dla  pielęgniarek
epidemiologicznych. Wrocław 2006

Zadanie 115.
Ekspozycja  na  krew  i  inny  materiał  potencjalnie  zakaźny
niewymagająca szczególnego postępowania to ekspozycja:

A.  prawdopodobna,
B.  skóry nieuszkodzonej,
C.  ewidentna,
D.  masywna.

Literatura:  Dancewicz  M.,  Szymankiewicz  M.,  Kowalewski  J.,  Karwacka  M.:
Postępowanie w przypadki ekspozycji pracowników szpitala na HBV, HCV, HIV,
Przegląd Epidemiologiczny 2005 Nr 59: 672

Zadanie 116.
Raport  wstępny  o  podejrzeniu  ogniska  epidemicznego  w  szpitalu
przygotowuje:

A.  pielęgniarka oddziałowa,
B.  ordynator oddziału,
C.  kierownik zakładu opieki zdrowotnej,
D.  zespół kontroli zakażeń szpitalnych.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  ,,Podstawy  Pielęgniarstwa
epidemiologicznego." Wydanie II, Wrocław 2006:465

Zadanie 117.
W  ciężkich,  zagrażających  życiu  infekcjach  najważniejsze  w
otrzymaniu wyniku badania mikrobiologicznego jest:

A .  szybkość otrzymania wyniku,
B.  wykonanie badania kilkoma metodami,
C.  potwierdzenie wyniku dodatkowo w innym laboratorium,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Warszawa 2002, str.438.



Zadanie 118.
Czy  jakość  procesu  opieki  może  być  mierzona  wskaźnikiem
częstości dezynfekcji rąk przez personel oddziału?

A.  tak,
B.  nie,
C.  tak, ale wyłącznie na oddziałach intensywnej terapii,
D.  tak, ale wyłącznie wśród pielęgniarek oddziału.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Warszawa 2002, str. 444.

Zadanie 119.
Jeżeli  szpital  posiada  1000  łóżek,  w  zespole  kontroli  zakażeń
szpitalnych powinno być zatrudnionych, co najmniej:

A .  3 pielęgniarki epidemiologiczne,
B.  4 pielęgniarki epidemiologiczne,
C.  5 pielęgniarek epidemiologicznych,
D.  6 pielęgniarek epidemiologicznych.

Zadanie 120.
Istotnym  elementem  antybiotykoterapii  celowanej  jest  przede
wszystkim wartość MIC, która określa:

A.  maksymalne stężenie hamujące,
B.  czas leczenia,
C.  najmniejsze stężenie bakteriobójcze,
D.  najmniejsze stężenie hamujące.

Literatura:  Ziółkowski  G.,  Karpel  E.:  Czy  badania  mikrobiologiczne  mają
wpływ na kształtowanie oporności patogenów? Biuletyn Stowarzyszenia Higieny
Lecznictwa, 2006 Nr 1-2 (29): 40

Zadanie 121.
Monitorowanie  oddziału  po  wygaszeniu  ogniska  epidemicznego
polega na:

A.  wykonywaniu okresowych badań środowiskowych,
B . analizie  zakażeń  w  oddziale  za  miesiąc  poprzedzający

wystąpienie ogniska,
C.  wykonywaniu okresowych badań u personelu,
D . kontroli  aktualnej  sytuacji  w  oddziale  ze  zwróceniem

uwagi na zalecone zasady postępowania.
Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  "Podstawy  Pielęgniarstwa
epidemiologicznego", Wydanie II, Wrocław 2006:467



Zadanie 122.
Najważniejszym czynnikiem w efektywnym nadzorze nad zakażeniami
jest:

A . codzienny  kontakt  członków  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych z personelem oddziałów,

B . organizowanie  zebrań  komitetu  kontroli  zakażeń
szpitalnych raz na kwartał,

C . organizowanie  zebrań  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych jeden raz w tygodniu,

D . raportowanie  zarejestrowanych  zakażeń  i  patogenów
alarmowych.

Literatura:  Wójkowska-Mach  J.,  Bulanda  M.,  Heczko  P.:  Nadzór  nad
zakażeniami  szpitalnymi  -  rozwiązania  prawne,  Zakażenia,  Polskie
Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, 2005, Tom 5 (6): 108

Zadanie 123.
Opracowanie planów i kierunków sytemu zapobiegania i zwalczania
zakażeń szpitalnych należy do zadań:

A.  członków komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
B.  członków komitetu terapeutycznego,
C.  członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D.  kierowników podmiotów leczniczych.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu
zakażeń i  chorób zakaźnych u ludzi,  art.11 (Dz.U.  Nr  234,  poz.  1570 z  późn.
zm.)

Zadanie 124.
D o wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu oceny ryzyka
zakażenia  związanego  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych
obowiązani są:

A.  członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
B.  członkowie komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
C.  kierownicy podmiotów leczniczych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu
zakażeń i  chorób zakaźnych u ludzi,  art.11 (Dz.U.  Nr  234,  poz.  1570 z  późn.
zm.)



Zadanie 125.
Ognisko epidemiczne szpitalne to:

A.  pojedynczy przypadek infekcji w szpitalu,
B . chory  człowiek  wraz  z  jego  otoczeniem,  w  którym

istnieją warunki przenoszenia czynnika chorobotwórczego
na osoby wrażliwe,

C . wystąpienie  w  szpitalu  co  najmniej  dwóch  wyraźnie
powiązanych ze sobą przypadków zakażeń,

D . poszukiwanie  nierozpoznanych  przypadków  zakażeń  w
szpitalu.

Literatura:  Fleischer  M.,  Salik  K.:  Postępowanie  w  przypadku  wystąpienia
szpitalnych  ognisk  epidemicznych.  Materiały  szkoleniowe  dla  pielęgniarek
epidemiologicznych, PSPE, Wrocław 2006: 3

Zadanie 126.
W  trakcie  dochodzenia  epidemiologicznego  wykonuje  się  badania
mikrobiologiczne w celu:

A.  doboru właściwych antybiotyków do terapii empirycznej,
B.  doboru właściwych antybiotyków do terapii celowanej,
C.  doboru preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni,
D . określenia  źródła  zakażeń  i  wykrycia  dróg  szerzenia  się

szczepów.
Literatura:  Wróblewska  M.:  Epidemiologia  i  profilaktyka  zakażeń  szpitalnych
wywoływanych  przez  bakterie  Acinetobacter  spp.  Zakażenia,  Polskie
Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, 2005, Tom 5 (6): 81

Zadanie 127.
W  przypadku  podejrzenia  ciężkiego  zakażenia  u  pacjenta  na
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wskazaniem do pobrania badań
mikrobiologicznych jest:

A .  temperatura ciała>39,5 stopnia Celsjusza,
B.  cewnik naczyniowy centralny,
C.  podejrzenie bakteryjnego zapalenia wsierdzia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura  Hryniewicz  W.,  Ozorowski  T.,  Pawlik  K.,  Stefaniuk  E.:  Wskazania
do  wykonywania  badań  mikrobiologicznych  u  pacjentów  hospitalizowanych.
Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2015



Zadanie 128.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  wystąpienia
niepożądanego  odczynu  poszczepiennego  do  państwowego
powiatowego  inspektora  sanitarnego  właściwego  dla  miejsca
powzięcia podejrzenia jego wystąpienia dokonuje:

A.  pielęgniarka lub położna epidemiologiczna,
B.  przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . lekarz  lub  felczer,  który  podejrzewa  lub  rozpoznaje

niepożądany odczyn poszczepienny,
D.  kierownik zakładu opieki zdrowotnej.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  roku  o  zapobieganiu  oraz
zwalczaniu  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  u  ludzi.  /Dz.  U.  z  2013r.  poz.947  z
późń. zm./

Zadanie 129.
Zasadniczym  elementem  każdego  standardu,  w  tym  standardu
higienicznego  są  kryteria,  czyli  mierniki,  które  stanowią
podstawę jego oceny. Są to kryteria:

A.  struktury i wyniku,
B.  struktury, procesu i wyniku,
C.  procesu, wyniku i wartościowania,
D.  struktury, rezultatu i doskonałości.

Literatura:  M.  Fleischer,  B.  Bober-Gheek.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. CKPPiP, Warszawa 2002

Zadanie 130.
Opracowanie  i  aktualizacja  standardów  farmakoprofilaktyki  i
farmakoterapii  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  w  szpitalu  należy  do
zadań:

A.  członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
B.  członków komitetu terapeutycznego,
C.  kierowników podmiotów leczniczych,
D.  członków komitetu kontroli zakażeń szpitalnych.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu
zakażeń i  chorób zakaźnych u ludzi,  art.15 (Dz.U.  Nr  234,  poz.  1570 z  późn.
zm.)

Zadanie 131.
Jaką czynność należy wykonać natychmiast po kontakcie krwi  ze
spojówką oka?

A.  przepłukać oko wodą lub 0,9% NaCl,
B.  zgłosić ekspozycję lekarzowi chorób zakaźnych,
C . zgłosić  ekspozycję  zespołowi  kontroli  zakażeń

szpitalnych,
D.  zorganizować pilną konsultację okulistyczną.



Zadanie 132.
N a  oddział  dziecięcy  przyjęto  dziecko  z  podejrzeniem  ospy
wietrznej. Jaki typ izolacji należy zastosować?

A.  izolacja kontaktowa,
B.  izolacja standardowa,
C.  izolacja powietrzno-pyłowa i kontaktowa,
D.  izolacja powietrzno-kropelkowa.

Zadanie 133.
W  przypadku  szpitali  raport  z  kontroli  wewnętrznej  w  obszarze
realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i
chorób zakaźnych jest przekazywany:

A . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez pielęgniarkę epidemiologiczną,

B . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez  przewodniczącego  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych,

C . naczelnej  pielęgniarce  po  podpisaniu  przez  pielęgniarkę
epidemiologiczną,

D . przewodniczącemu  zespołu  kontroli  zakażeń  szpitalnych
po podpisaniu przez pielęgniarkę epidemiologiczną.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  27  maja  2010  roku  w
sprawie  zakresu,  sposobu  i  częstotliwości  prowadzenia  kontroli  wewnętrznej
w  obszarze  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i
chorób zakaźnych.

Zadanie 134.
Jaki jest główny cel izolacji zakaźnie chorych w szpitalu?

A.  ograniczenie kontaktu pacjenta z innymi pacjentami,
B . zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń w warunkach

szpitalnych  poprzez  odizolowanie  źródła  infekcji  i
przerwanie dróg przenoszenia zakażenia,

C.  zapewnienie pacjentowi komfortu pobytu w szpitalu,
D . odosobnienie  pacjenta  w  celu  obserwacji  rozwoju

choroby.
Literatura:  Izolacja.  Materiały  szkoleniowe  dla  pielęgniarek
epidemiologicznych  Zeszyt  III,  opracował  zespół  pod  redakcją  dr  n.  med.
Małgorzaty Fleischer, Wrocław 2005, str 3

Zadanie 135.
Najważniejszym  na  świecie  centrum  badań  nad  występowaniem  i
profilaktyką chorób, w tym również zakażeń szpitalnych, jest:

A .  PTZS,
B.  ECDC,
C.  CDC,
D.  WHO.

Literatura:  Wójkowska-Mach  J.,  Bulanda  M.,  Heczko  P.:  Nadzór  nad



zakażeniami  szpitalnymi  -  rozwiązania  prawne,  Zakażenia,  Polskie
Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, 2005, Tom 5 (6): 106



PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 280618
Zadanie 1.
Zwiększając  aktywność  fizyczną  dochodzi  do  podwyższenia
stężenia frakcji:

A .  LDL cholesterolu,
B.  VLDL cholesterolu,
C.  HDL cholesterolu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 2.
Zalecane  formy  treningu  leczniczego  u  otyłego  pacjenta
chorującego  na  nadciśnienie  tętnicze  i  cukrzycę
insulinoniezależną to:

A.  ćwiczenia siłowe,
B.  ćwiczenia aerobowe,
C.  gry zespołowe typu bilard, krykiet, golf,
D.  sporty wodne: wioślarstwo, wędkarstwo.

Zadanie 3.
Wśród  cech  biochemicznych  zaliczanych  do  czynników  ryzyka
choroby  niedokrwiennej  serca  istotne  znaczenie  ma  zwiększone
stężenie:

A.  metioniny,
B.  homocysteiny,
C.  kobalaminy,
D.  kwasu foliowego.

Literatura:  Rekomendacje  Komisji  Profilaktyki  Polskiego  Towarzystwa
Kardiologicznego:  Profilaktyka  choroby  niedokrwiennej  serca.  Kardiologia
Polska. 2000, t.53, suplement 1, I-23

Zadanie 4.
U  osób  z  nadciśnieniem  tętniczym  obniżenie  ciśnienia
rozkurczowego średnio o 5-6 mmHg może prowadzić do:

A . zmniejszenia  częstości  wystąpienia  udaru  mózgu  i
choroby niedokrwiennej serca,

B . zwiększenia  częstości  udaru  mózgu  a  zmniejszenie
wystąpienia choroby niedokrwiennej serca,

C . zmniejszenia  częstości  udarów  i  nie  wpływa  na  częstość
choroby niedokrwiennej serca,

D . zmniejszenia  częstości  udarów  ale  zwiększenia  ryzykao
choroby niedokrwiennej serca.



Zadanie 5.
Wskaźnik WHR jest to stosunek obwodu:

A.  talii do obwodu bioder,
B.  bioder do obwodu talii,
C .  barków do obwodu bioder,
D.  bioder do obwodu barków.

Zadanie 6.
Kobieta  z  dużym  stopniem  nadwagi  skarży  się  na  nadmierne
pragnienie,  zwiększony  apetyt  i  oddawanie  dużych  ilości  moczu.
Wymienione objawy mogą świadczyć o:

A.  infekcji w drogach moczowych,
B.  rozwoju cukrzycy,
C.  zaburzeniach elektrolitowych,
D.  nadciśnieniu tętniczym.

Zadanie 7.
50-letnia  pacjentka  z  cukrzycą  typu  2,  hiperinsulinemią,
zaburzeniami  lipidowymi  zgłosiła  s ię  do  lekarza  z  powodu
pojawiających  się  bólów  dławicowych.  Cukrzyca  i  niski  poziom
cholesterolu HDL u tej pacjentki może powowdować:

A.  rozwój choroby niedokrwiennej serca,
B . nie  wpływa  na  rozwój  choroby  niedokrwiennej  serca  ze

względu  na  "ochronne"  działanie  żeńskich  hormonów
płciowych,

C . niski  poziom  cholesterolu  HDL  przyspiesza  rozwój
miażdżycy a cukrzyca nie,

D . cukrzyca nie przyspiesza rozwoju zmian niedokrwiennych
w mięśniu sercowym.

Zadanie 8.
Jakie wyróżniamy metody leczenia znacznej otyłości?

A.  dietetyczne,
B.  farmakologiczne,
C.  chirurgiczne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 9.
"Piramida zdrowego żywienia" to:

A . wizualna  prezentacja  struktury  spożycia  żywności  bliska
zasadom diety śródziemnomorskiej,

B . szczegółowy  przewodnik  prawidłowego  żywienia  w
opracowaniu książkowym,

C.  synonim "10 zasad zdrowego żywienia",
D . program  do  oceny  prawidłowości  żywienia  w  chorobach

serca.
Literatura:  Rekomendacje  Komisji  Profilaktyki  Polskiego  Towarzystwa



Kardiologicznego:  Profilaktyka  choroby  niedokrwiennej  serca.  Kardiologia
Polska. 2000, t.53, suplement 1, I-29

Zadanie 10.
Przeciwwskazaniem  do  diagnostycznego  badania
koronarograficznego jest:

A . brak  świadomej  zgody  chorego  na  diagnostykę  i  leczenie
inwazyjne,

B.  niestabilna choroba wieńcowa bez uniesienia odcinka ST,
C . świeży  zawał  serca  przebiegający  z  blokiem  lewej  odnogi

pęczka Hisa,
D.  niewydolność lewokomorowa.

Literatura:  Opolski  G.,  Filipiak  K.J.,  Polański  L.  Ostre  incydenty  wieńcowe
Urban& Partner Wrocław 2002, str.112

Zadanie 11.
Przygotowanie pacjenta do próby wysiłkowej polega na:

A.  oczyszczeniu jelita grubego,
B.  nauczeniu pacjenta oddychania w czasie badania,
C . wyjaśnieniu  celu  badania,  sposobu  zachowania  w  czasie

badania,  przekazaniu  informacji  o  konieczności
zachowania  odstępu  1-2  godz.  pomiędzy  badaniem  a
obfitym posiłkiem,

D . przygotowaniu  pola  na  klatce  piersiowej  do  założenia
elektrod.

Zadanie 12.
Pacjent  lat  50  po  zawale  mięśnia  sercowego  poddany  jest
leczeniu  środkiem  fibrynolitycznym  i  antykoagulantem.  Podając
pacjentowi heparynę należy pamiętać o kontroli:

A .  czasu koalinowo - kefalinowego,
B.  elektrolitów,
C.  parametrów życiowych,
D.  diurezy.

Zadanie 13.
W  czasie  koronarografii  w  celu  uwidocznienia  zmian  podaje  s ię
środek cieniujący:

A.  do żyły obwodowej,
B.  do wnętrza serca,
C.  poprzez tętnicę udową,
D.  bezpośrednio do badanych odcinków naczyń.



Zadanie 14.
Kryterium  dodatniego  wyniku  próby  wysiłkowej  w  zakresie  EKG
jest zmiana przebiegu:

A.  odstępu P-Q,
B.  odcinka PR,
C.  odcinka ST,
D.  odstępu Q-T.

Zadanie 15.
Które  z  poniższych  odprowadzeń  odpowiadają  zawałowi  ściany
dolnej mięśnia sercowego?

A.  I, II, III i V6,
B.  V1 - V4,
C.  II, III i aVF,
D.  aVR, aVL i II.

Literatura:  -  pod  redakcją  T.  Mandeckiego;  Kardiologia;  s.533;  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL; Warszawa 2005.

Zadanie 16.
Prawidłowe  wartości  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego  (O.  C.  Ż )
wahają się w granicach:

A.  1-6 mmH2O,
B.  5-12 mmH2O,
C.  9-16 mmH2O,
D.  12-20 mmH2O.

Zadanie 17.
Uniesienie odcinka ST obserwuje się w następujących przypadkach
z WYJĄTKIEM:

A.  niedokrwistości,
B.  ostrego zawału serca,
C.  zapalenia osierdzia,
D.  dławicy naczynioskurczowej.

Literatura:  Dąbrowska  B,  Dąbrowski  A.:  Podręcznik  elektrokardiografii.
PZWL, Warszawa1999, str. 69

Zadanie 18.
Jakie  badanie  należy  wykonać  w  pierwszej  kolejności  u  pacjenta
z podejrzeniem zawału serca?

A.  echo serca,
B.  RTG klatki piersiowej,
C.  EKG,
D.  tomografię komputerową klatki piersiowej.

Literatura: Braunwald E., Goldman L.: Kardiologia . Urban &Partner Wrocław
2005, str. 99



Zadanie 19.
D o określenia zaawansowania niewydolności krążenia używana jest
klasyfikacja:

A.  NYHA,
B.  CCA,
C.  GCS,
D.  ISH.

Zadanie 20.
Stwierdzany w EKG rytm komór niezależny od rytmu przedsionków
oraz  częstotliwość  załamków  P  większa  od  częstotliwości
zespołów  QRS  wskazuje  rozpoznanie  bloku  przedsionkowo-
komorowego:

A.  I-go stopnia,
B.  II-go stopnia typu Mobitz I,
C.  III-go stopnia,
D.  II-go stopnia typu Mobitz II.

Literatura:  Dąbrowska B, Dąbrowski A.:  Podręcznik elektrokardiografii.  PZWL
Warszawa1999, str 183

Zadanie 21.
Pacjentowi  wszczepiono  rozrusznik  typu  VVI.  Oznacza  to
stymulację:

A . prawej  komory,  zapis  z  prawego przedsionka, hamowanie
rozrusznika przez prawidłowy zapis EKG,

B . prawej  komory,  zapis  z  prawej  komory,  włączenie
rozrusznika przez prawidłowy zapis EKG,

C . prawego  przedsionka,  zapis  z  prawego  przedsionka,
wyzwalany  bodziec  synchronizowany  jest  z  akcją
przedsionka,

D . prawego  przedsionka,  zapis  z  prawej  komory,  rozrusznik
wytwarza bodziec jedynie przy braku pobudzenia własnego
przedsionka lub komory.

Zadanie 22.
Przygotowanie przewodu pokarmowego do planowej koronarografii
polega na:

A.  wykonaniu lewatywy,
B.  podaniu środków przeczyszczających,
C.  pozostawieniu chorego na czczo,
D.  nie wymaga przygotowywania.



Zadanie 23.
Objawy zespołu serca płucnego to między innymi:

A . duszność,  obrzęki  podudzi,  nadmierne  wypełnienie  żył
szyjnych,

B.  parestezje, zniesienie odruchów głębokich, zaparcia,
C.  sztywność mięśni, bóle okolic lędźwiowych, wymioty,
D . obrzęk  przedgoleniowy,  biegunka,  wymioty  z

odwodnieniem.

Zadanie 24.
Celem  monitorowania  elektrycznej  pracy  serca  pacjentów
hospitalizowanych  w  oddziale  intensywnej  opieki  kardiologicznej
jest:

A . rejestracja  wielkości,  lokalizacji  i  ewolucji
niedokrwienia mięśnia sercowego,

B . ocena  częstości  i  pochodzenia  rytmu  serca  oraz
obecności zaburzeń rytmu serca,

C.  ocena wielkości i kształtu serca,
D . rejestracja  stałych  napięć  elektrycznych  w  sercu

będących  wyrazem  zjawisk  polaryzacji  i  depolaryzacji
komórek.

Zadanie 25.
Migotanie  komór  jest  zaburzeniem  rytmu  serca  prowadzącym  do
wystąpienia:

A.  wstrząsu hipowolemicznego,
B.  obrzęku płuc,
C.  nagłego zatrzymania krążenia,
D.  przełomu nadciśnieniowego.

Zadanie 26.
Pacjent  59-letni  z  powtarzającymi  się  incydentami  utraty
przytomności.  Na  podstawie  objawów  klinicznych  został
zakwalifikowany  do  wszczepienia  rozrusznika  serca.  Czasowa
stymulacja jest wskazana w przypadku:

A.  odwracalnej, objawowej bradykardii,
B.  zespołach preekscytacji,
C .  blokach odnóg pęczka Hisa,
D.  blokach przedsionkowo-komorowych I i II stopnia.



Zadanie 27.
Sposób  umieszczenia  elektrod  kardiomonitora  na  klatce
piersiowej powinien spełniać następujące warunki?

A . elektrody nie mogą przeszkadzać w swobodnym dostępie do
rąk pacjenta (np. wlewy kroplowe),

B . okolica  przedsercowa  powinna  pozostawać  wolna  od
elektrod,

C . impulsy  zbierane  przez  elektrody  powinny  dawać
odpowiednio  czytelny  zapis  czynności  elektrycznej
serca,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 28.
Orthopnoe jest to duszność:

A . spoczynkowa występująca w pozycji leżącej, która zmusza
chorego do przybrania pozycji siedzącej,

B.  wysiłkowa,
C.  spowodowana schorzeniami dróg oddechowych,
D.  występująca przy pionizacji.

Zadanie 29.
W którym miejscu powinny być umieszczone elektrody przedsercowe
u  pacjenta ze świeżym zawałem mięśnia sercowego prawej komory
serca,  u  którego  ma  być  wykonane  12  odprowadzeniowe  EKG  i
dodatkowy zapis?

A . p o  prawej  stronie  klatki  piersiowej  Vr3-Vr6  ("lustrzane
odbicie"),

B.  jedno międzyżebrze wyżej,
C.  dwa międzyżebrza wyżej,
D.  w miejscu przyłożenia elektrod V7-V9.

Zadanie 30.
Powikłaniem zabiegu kardiowersji może być:

A.  infekcja dróg moczowych,
B.  udar krwotoczny mózgu,
C.  poparzenie termiczne skóry,
D.  zmiana osobowości.

Zadanie 31.
W  wysiękowej  postaci  zapalenia  osierdzia  pojawia  się
niebezpieczeństwo wystąpienia:

A.  zawału serca,
B.  tamponady serca,
C.  przełomu nadciśnieniowego,
D.  ostrego zapalenia żołądka.



Zadanie 32.
Najczęściej  zalecaną  formą  aktywności  fizycznej  przy
nadciśnieniu tętniczym jest:

A .  pływanie,
B.  gra w tenisa,
C.  ćwiczenia na siłowni,
D.  kajakarstwo.

Zadanie 33.
Jaka  jest  prawidłowa  wartość  ciśnienia  tętniczego  według
zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia?

A . 120/60 mmHg a dla osób po 60-tym roku życia do 160/95
mmHg,

B . nie powinno być wyższe niż 140/90 mmHg, niezależnie od
wieku,

C . p o 40 roku życia, wzrasta z wiekiem o 10 mmHg na każdą
dekadę życia,

D.  skurczowe: 100-160 mmHg; rozkurczowe: 50-100 mmHg.

Zadanie 34.
Jakie jest zasadnicze leczenie wrodzonych wad serca?

A.  farmakologiczne, czasem operacyjnie,
B.  spoczynkowe i farmakologiczne,
C.  farmakologiczne i kinezyterapia,
D.  operacyjne, dodatkowo farmakologiczne.

Zadanie 35.
D o  Izby  Przyjęć  szpitala  przywieziono  młodego  mężczyznę  (około
2 0  lat)  z  bólem  w  okolicy  serca.  Bólowi  towarzyszy
przyspieszona  akcja  serca  i  gorączka.  Jest  bardzo  wystraszony  -
w  jego  rodzinie  do  te j  pory  nikt  nie  chorował  na  choroby  układu
krążenia.  Ból  nasila  s ię  w  pozycji  leżącej,  przy  głębokim
wdechu,  podczas  kaszlu  oraz  przy  zmianie  pozycji  ciała  i
połykaniu.  Ulgę  przynosi  pozycja  siedząca  z  pochyleniem  do
przodu. Powyższe objawy sugerować mogą:

A.  ostre zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie opłucnej,
C.  odmę opłucnową,
D.  odmę śródpiersia.

Zadanie 36.
Kryterium  bezpieczeństwa  i  pełnej  skuteczności  działania
przeciwzakrzepowego spełnione jest przy wartościach INR:

A.  1,0 - 1,5,
B.  1,5 - 2,0,
C.  2,0 - 3,5,
D.  3,5 - 5,0.



Literatura:  Giec  L.,  Trusz-Gluza  M.:  Choroba  niedokrwienna  serca.  PZWL,
Warszawa 1999: 241.

Zadanie 37.
Jaki ból występuje w przypadku zapalenia osierdzia?

A . ostry  w  okolicy  mostka,  może  promieniować  do  barków,
lewej łopatki, nasila się przy oddychaniu,

B.  kłujący, po prawej stronie klatki piersiowej,
C.  w nadbrzuszu i promieniujący do prawej łopatki,
D.  mięśniowy całego ciała.

Zadanie 38.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest/są:

A.  ostre schorzenia infekcyjne i gorączkowe,
B.  zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia lub wsierdzia,
C.  krytyczne zwężenie drogi odpływu z lewej komory,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 39.
Defibrylacja  elektryczna  serca  jest  metodą  leczenia  polegającą
na:

A . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  elektryczny  jest
wyzwalany niezależnie od zapisu EKG,

B . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  wyładowania  jest
zsynchronizowny z czynnością elektryczną serca,

C . implantacji  czasowej  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca,

D . implantacji  na  stałe  choremu  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca.

Zadanie 40.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna polega na:

A.  mechanicznym wspomaganiu serca,
B.  ręcznym wspomaganiu pracy serca,
C . podłączeniu  monitora  i  odczytywaniu  ciśnienia  metodą

krwawą,
D . otworzeniu  klatki  piersiowej  i  rytmicznym  uciskaniu

serca.



Zadanie 41.
Na czym polega korzystne działanie azotanów podawanych w ostrym
okresie zawału mięśnia sercowego?

A . rozszerzają  naczynia  wieńcowe  i  obniżają  ciśnienie
tętnicze krwi,

B . rozszerzają  naczynia  wieńcowe  i  zmniejszają  pracę  serca
dzięki  zmniejszeniu  obciążenia  wstępnego  (rozszerzenie
naczyń  żylnych)  i  następczego  (zmniejszenie  oporu
obwodowego),

C . rozszerzają  naczynia  wieńcowe,  zmniejszają  kurczliwość
i częstość skurczów serca,

D . rozszerzają  naczynia  wieńcowe  i  zmniejszają  opór
obwodowy oraz objętość wyrzutową serca.

Zadanie 42.
15-letnią  pacjentkę  przyjęto  do  szpitala  z  powodu  ubytku
przegrody  międzyprzedsionkowej.  Do  jakiej  grupy  schorzeń
zaliczamy w/w jednostkę chorobową?

A.  do nabytych wad serca,
B.  do wrodzonych wad serca,
C.  do chorób zapalnych serca,
D.  do niezapalnych chorób serca.

Zadanie 43.
By-passy są metodą leczenia polegającą na:

A . udrożnieniu tętnicy wieńcowej za pomocą wprowadzonego
do niej specjalnego cewnika z balonikiem,

B . wykonaniu pomostów tętniczych lub żylnych, omijających
niedrożne odcinki tętnic wieńcowych,

C . umieszczeniu  wewnątrz  naczynia  metalowej,  nierdzewnej
siateczki,  której  zadaniem  jest  podtrzymywanie  ściany
tętnicy wieńcowej w pozycji otwartej,

D . rewaskularyzacji  mięśnia  sercowego  poprzez  podanie
środków farmakologicznych do tętnic wieńcowych.

Zadanie 44.
Mężczyzna,  lat  45,  zgłosił  s ię  w  izbie  przyjęć  z  powodu
odczuwania  kołatania  serca  i  niemiarowego  tętna.  Po  osłuchaniu
i  wykonaniu  badania  EKG  stwierdzono  zaburzenia  rytmu  serca
różnego pochodzenia. Zaburzenia rytmu serca powstają:

A.  w przebiegu chorób mięśnia sercowego,
B.  w zaburzeniach endokrynologicznych,
C.  podczas przyjmowania leków i używek,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 45.
Do produktów szczególnie bogatych w potas zaliczamy:

A.  pomidory, pomarańcze, grejpfruty, marchew, banany,
B.  sałata, rzodkiew, szczypior, ogórki, nać pietruszki,
C.  jabłka, porzeczki, maliny, buraczki, cykoria,
D.  kapusta, selery, cebula, szpinak, fasola.

Zadanie 46.
Kardiomiopatia przerostowa charakteryzuje się:

A . upośledzeniem  kurczliwości  mięśnia  serca  i  postępującą
niewydolnością prawokomorową,

B . znacznym  przerostem  mięśnia  serca  z  dezorganizacją
ułożenia włókien i małą jamą lewej komory,

C . utrudnieniem  napełniania  komór  krwią  w  wyniku
zmniejszenia  podatności  mięśnia  przy  zachowanej
czynności skurczowej serca,

D . znaczną atrofią komórek mięśnia sercowego i zmniejszoną
siłą skurczu mięśnia sercowego.

Zadanie 47.
W  której  z  wad  serca  u  dzieci  charakterystyczne  jest  kucanie  po
wysiłku?

A.  przetrwałym przewodzie tętniczym Botala,
B.  tetralogii Fallota,
C.  ubytku w przegrodzie międzykomorowej,
D.  przełożeniu wielkich naczyń.

Zadanie 48.
Najczęstsze  powikłania  po  operacjach  wszczepienia  sztucznych
zastawek to:

A.  tętniak rozwarstwiający aorty,
B.  powikłania zakrzepowo-zatorowe,
C.  wypadanie płatka zastawki dwudzielnej,
D.  zapalenie płuc.

Zadanie 49.
W  jakiej pozycji należy ułożyć chorego z objawami lewokomorowej
niewydolności krążenia?

A.  na lewym boku,
B.  siedzącej,
C.  płaskiej na plecach,
D.  dobór pozycji jest bez znaczenia.



Zadanie 50.
Pielęgniarska  obserwacja  pacjenta  w  ostrym  okresie  zawału
mięśnia sercowego obejmuje:

A . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  zapis  czynności
elektrycznej serca,

B . występowanie bólów, zaburzenia oddychania, zabarwienie
powłok skórnych,

C.  zachowanie i wygląd chorego oraz jego samopoczucie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 51.
Do przedwczesnych pobudzeń komorowych prowadzi:

A .  hiperkaliemia,
B.  hipokaliemia,
C.  hiponatremia,
D.  hipernatremia.

Zadanie 52.
Najbardziej typowym objawem zastoinowej niewydolności krążenia
jest/są:

A.  brak apetytu,
B.  osłabienie,
C.  obrzęki,
D.  nudności.

Zadanie 53.
Napad Margagniego-Adamsa-Stokesa to:

A . nagle  powstający  blok  serca,  pracującego  do  te j  pory  w
normalnym  lub  zaburzonym  rytmie,  powodujący  zupełne
ustanie skurczów komór,

B . nagle  powstający  blok  serca,  pracującego  do  te j  pory  w
zaburzonym rytmie, powodujący zupełne ustanie skurczów
tętnic,

C . niedrożność  końcowego  odcinka  aorty  brzusznej  i  tętnic
biodrowych, spowodowanej miażdżycą,

D . niedrożność  końcowego  odcinka  aorty  brzusznej  i  tętnic
biodrowych, spowodowanej zatorem.



Zadanie 54.
Najczęściej występujące wrodzone wady serca to:

A . niedomykalność  zastawki  dwudzielnej,  niedomykalność
zastawki trójdzielnej,

B . ubytek  w  przegrodzie  międzykomorowej,  ubytek  w
przegrodzie międzyprzedsionkowej,

C . przełożenie  dużych  pni  tętniczych,  zwężenie  lewego
ujścia żylnego,

D . niedomykalność  zastawki  dwudzielnej,  tetralogia
Fallota.

Literatura:  Poloński  L.  (red.):  Podstawy  kardiologii.  Podręcznik  dla
studentów medycyny i lekarzy. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2000: 267.

Zadanie 55.
Która  z  poniższych  chorób  przebytych  w  dzieciństwie  może
przyczynić się do powstania wady serca?

A.  zapalenie płuc,
B.  gorączka reumatyczna,
C.  nadciśnienie,
D.  zapalenie zatok czołowych.

Zadanie 56.
Do jakich zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej prowadzą zmiany
w organizmie spowodowane wstrząsem?

A.  kwasicy oddechowej,
B.  kwasicy metabolicznej,
C.  zasadowicy oddechowej,
D.  zasadowicy metabolicznej.

Zadanie 57.
Jakie powikłania mogą grozić pacjentowi w związku z wykonaniem
angioplastyki wieńcowej?

A . zaburzenia  rytmu  serca,  ból,  wzrost  ciśnienia
tętniczego krwi,

B.  objawy uczulenia, krwawienie, zawał serca, zakrzep,
C.  obrzęk płuc, gorączka, tachyarytmia,
D.  wstrząs, zaburzenia świadomości, bradyarytmia.



Zadanie 58.
Jakie  są  charakterystyczne  cechy  I I I  stopnia  niewydolności
krążenia wg NYHA?

A . mały  wysiłek  fizyczny  nie  powoduje  dolegliwości,  zaś  po
większym  wysiłku  pojawia  się  zmęczenie,  duszność,  ból
dusznicowy,

B . objawy niewydolności pojawiają się zarówno w spoczynku
jak i przy każdym wysiłku fizycznym,

C . dolegliwości  pojawiają  się  przy  każdym  wysiłku
występuje  duże  ograniczenie  aktywności  fizycznej,  w
spoczynku objawy niewydolności nie występują,

D . brak  charakterystycznych  objawów  w  spoczynku  i  przy
zwykłym wysiłku.

Zadanie 59.
Niedomykalność zastawki aorty charakteryzuje się:

A . wzrostem  ciśnienia  tętniczego  krwi  skurczowego  i
rozkurczowego,

B . wzrostem  ciśnienia  tętniczego  krwi  skurczowego  i
spadkiem ciśnienia rozkurczowego,

C . wzrostem  ciśnienia  rozkurczowego  i  spadkiem  ciśnienia
skurczowego,

D.  ciśnienie skurczowe i rozkurczowe są w granicach normy.

Zadanie 60.
Współżycie  seksualne  u  pacjentów  po  zawale  mięśnia  sercowego
jest:

A . jak  najbardziej  wskazane  (w  ramach  wydolności  układu
krążenia),

B.  zdecydowanie przeciwwskazane,
C.  dopuszczalne lecz niewskazane,
D.  szkodliwe dla serca.

Zadanie 61.
Jakie  powikłania  może  nieść  za  sobą  nieleczone  zapalenie
osierdzia?

A.  zawał serca,
B.  zapalenie płuc,
C.  tamponadę serca,
D.  miażdżycę naczyń wieńcowych.



Zadanie 62.
Jak  powinna  postąpić  pielęgniarka  w  przypadku  awarii
stymulatora  zewnętrznego  (pacjent  monitorowany,  bez
niepokojących objawów)?

A . wymienić  stymulator  na  inny,  odnotować  ten  fakt  w
dokumentacji medycznej,

B . wymienić  elektrodę  stymulatora,  odnotować  ten  fakt  w
dokumentacji medycznej,

C . wezwać  lekarza  i  czekać  na  jego  przybycie,  pilnie
obserwować pacjenta,

D . sprawdzić  połączenia  końcówek  elektrody,  wymienić
baterie, zgłosić ten fakt lekarzowi.

Zadanie 63.
Kardiowersja elektryczna jest metodą leczenia polegającą na:

A . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  elektryczny  jest
wyzwalany niezależnie od zapisu EKG,

B . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  wyładowania  jest
zsynchronizowny z czynnością elektryczną serca,

C . implantacji  czasowej  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca,

D . implantacji  na  stałe  choremu  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca.

Zadanie 64.
Obniżenie odcinka ST w zapisie EKG najczęściej świadczy o:

A.  zaburzeniach elektrolitowych,
B.  niedokrwieniu mięśnia sercowego,
C.  występowaniu migotania przedsionków,
D.  niekorzystnym wpływie przyjmowanych leków moczopędnych.

Zadanie 65.
Nabyta wada serca, to wada powstała w:

A.  życiu płodowym,
B.  życiu pozapłodowym,
C.  wyniku wypadku,
D.  życiu płodowym i pozapłodowym.



Zadanie 66.
Dusznica bolesna stabilna charakteryzuje się:

A . przejściowymi napadami bólowymi pojawiającymi się przy
określonym poziomie wysiłku,

B . występowaniem stałego bólu zamostkowego, utrzymującego
się na stabilnym poziomie,

C . występowaniem duszności spoczynkowej, utrzymującej s ię
na stabilnym poziomie,

D . napadami  bólu  i  duszności  występującymi  o  te j  samej
porze dnia.

Zadanie 67.
Choroba  wieńcowa  w  około  90%  przypadków  spowodowana  jest
zmniejszeniem dopływu krwi drogą naczyń wieńcowych, wskutek ich
zwężenia przez:

A.  blaszki miażdżycowe,
B.  stany zapalne,
C.  stany skurczowe,
D.  zatrucie CO.

Zadanie 68.
Ból wieńcowy występujący w dusznicy bolesnej jest:

A . umiejscowiony  za  mostkiem,  ma  charakter  rozpierający,
piekący, gniotący lub ściskający,

B.  umiejscowiony za mostkiem, ma charakter kłucia,
C.  bólem tępym występującym w okolicy koniuszka serca,
D.  bólem tępym trwającym ponad 20 minut.

Zadanie 69.
W  krążeniu  pozaustrojowym  stosuje  s ię  kardioplegię,  ponieważ
konieczne jest zatrzymanie serca w fazie rozkurczu:

A . oba  stwierdzenia  są  prawdziwe  i  pozostają  ze  sobą  w
związku przyczynowym,

B . pierwsze  twierdzenie  jest  prawdziwe,  drugie  twierdzenie
jest fałszywe,

C . oba  twierdzenia  są  fałszywe  i  nie  ma  między  nimi
związku przyczynowego,

D.  pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdziwe.
Literatura:  Noszczyk  W.  (red.).:  Chirurgia.  Wyd.  Lek.  PZWL  Warszawa  2005
tom2 s.525



Zadanie 70.
Zaburzenia rytmu serca w których dochodzi do istotnych zaburzeń
hemodynamicznych,  często  zagrażających  życiu  chorego,  są
wskazaniem do interwencji chirurgicznej. Względnym wskazaniem
d o  leczenia  chirurgicznego  są  niereagujące  na  leczenie
farmakologiczne i przezskórną ablację:

A .  napadowe migotanie i trzepotanie przedsionków,
B.  częstoskurcze nawrotne przedsionkowo-komorowe,
C.  częstoskurcze przedsionkowo-komorowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Mandecki  K.(red.):  Kardiologia,  Wyd.  PZWL,  Warszawa  2000  str
569.

Zadanie 71.
Czy chorzy po implantacji  zastawki  homogennej  i  ( lub)  pomostów
aortalno-wieńcowych  nieposiadający  innych  wskazań  powinni
otrzymywać pochodne kumaryny?

A.  tak, przez całe życie,
B.  tak, przez okres trzech miesięcy po zabiegu,
C.  nie wymagają stosowania pochodnych kumaryny,
D . tak,  ale  w  zależności  od  wartości,  czasu  i  wskaźnika

protrombinowego.
Literatura Religa Z. Zarys kardiochirurgii PZWL Warszawa 1993r.: 65

Zadanie 72.
D o  szpitala  przyjęto  37-letniego  pacjenta  w  celu  wykonania
operacyjnej  wymiany  zastawki  aortalnej.  Chory  jest
zakwalifikowany do autotransfuzji. Autotransfuzja to:

A . przetaczanie  krwi  pacjentowi  w  trakcie  zabiegu
operacyjnego,

B.  rozcieńczanie krwi odpowiednimi płynami,
C.  przetaczanie krwi choremu przed zabiegiem operacyjnym,
D . przetaczanie  choremu  jego  własnej  krwi  wcześniej

pobranej.

Zadanie 73.
23-letni  pacjent  został  przyjęty  do  Kliniki  z  powodu  dysfunkcji
sztucznej  zastawki  aortalnej.  Choremu  wszczepiono  ponownie
sztuczną zastawkę aortalną.  Po  zabiegu u  pacjenta  wystąpił  blok
przedsionkowo-komorowy  II I ˚  z  akcją  komór  około  40
uderzeń/minutę. W obecnym stanie pacjenta najważniejsze jest:

A .  natychmiastowe wszczepienie rozrusznika serca,
B . zastosowanie  czasowej  stymulacji  rozrusznikiem

zewnętrznym,
C.  leczenie farmakologiczne,
D.  monitorowanie metodą Holtera.



Zadanie 74.
Pierwsze objawy przedawkowania antykoagulantów to:

A.  ból w klatce piersiowej,
B.  krwawienia, wylewy podskórne,
C.  nudności, wymioty,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 75.
D o istotnych przeciwwskazań do przeszczepu serca należą między
innymi:

A . nadciśnienie  w  tętnicy  płucnej,  nieodwarcalne
uszkodzenie wątroby i nerek,

B . zaburzenia  psychiczne,  uzależnienie  od  alkoholu  i
narkotyków,

C.  czynna infekcja u biorcy, czynna choroba nowotworowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Religa  Z.(red.):  Zarys  kardiochirurgii.  PZWL,  Warszawa  1993,
str 293.

Zadanie 76.
Chory  po  wszczepieniu  sztucznej  protezy  mitralnej  powinien
przyjmować leki antykoagulacyjne:

A.  do końca życia,
B.  przez 5 lat,
C.  przez 6 miesięcy,
D.  do czasu uzyskania poziomu terapeutycznego.

Zadanie 77.
Chorzy  po  wszczepieniu  sztucznych  zastawek  serca  powinni
pamiętać,  że  lekami  nasilającymi  działanie  doustnych
antykoagulantów są:

A.  niesteroidowe leki przeciwzapalne, salicylany,
B.  antybiotyki, witaminy,
C.  barbiturany, leki hipotensyjne,
D.  diuretyki, leki przeciwcukrzycowe.

Literatura:  Pfitzner  R.:  Kardiochirurgia.  (w)  Wysocki  A.  (red.).:  Chirurgia
dla studentów stomatologii. Medycyna Praktyczna, Kraków 1993, str. 311.

Zadanie 78.
Wskazaniem  do  operacji  pomostowania  aortalno  -  wieńcowego
(CABG) jest:

A . zwężenie  pnia  lewej  tętnicy  wieńcowej  >50%  lub  innych
gałęzi tętnic wieńcowych >75%,

B.  niedomykalność mitralna,
C.  migotanie przedsionków,
D.  zwężenie tętnicy wieńcowej >10% lub innych tętnic <20%.

Literatura:  Woś  S.:  Choroba  niedokrwienna  serca.  Postępy  w  leczeniu



chirurgicznym. Katowice 2001 s. 56

Zadanie 79.
Ile zastawek ma ludzkie serce:

A.  2 ,
B.  4 ,
C.  1 ,
D.  5 .

Literatura:  Krechowiecki  A.,  Czerwiński  F.:  Zarys  anatomii  człowieka.  PZWL
Warszawa.

Zadanie 80.
Wadą  zastawek  mechanicznych  w  porównaniu  do  zastawek
biologicznych jest:

A . konieczność  stosowania  leczenia  przeciwzakrzepowego
przez całe życie chorego,

B . wyższy  odsetek  powikłań  zakrzepowo-zatorowych  i
zapalenia  wsierdzia  w  porównaniu  do  zastawki
biologicznej,

C.  niższa trwałość i wyższe ryzyko reoperacji,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura:  Mandecki  K.  (red.):  Kardiologia,  PZWL,  Warszawa  2000,  str.
557-558.

Zadanie 81.
W Polsce, przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 82.
W  krwawej  metodzie  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  cewnik
założony do tętnicy przepłukujemy:

A.  20 ml 0,9% NaCl co 2 godz.,
B.  20 ml 5% glukozy,
C.  roztworem 0,9% NaCl z heparyną,
D.  roztworem 0,95% NaCl z protaminą.

Literatura:  Opolski  G.,  Górecki  A.,  Stolarz  P.  Ostre  stany  kardiologiczne.
Algorytmy postępowania.  Fundacja  Rozwoju Medycyny "Człowiek  człowiekowi"
Warszawa 2000:142.



Zadanie 83.
Przed  kaniulacją  tętnic  w  obrębie  kończyn  górnych,  w  celu
prowadzenia pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą należy:

A.  wykonać ultrasonografię tętnic kończyn górnych,
B.  wprowadzić chorego w znieczulenie ogólne,
C . ułożyć  kończynę  górną  wzdłuż  ciała  i  dobrze  uwidocznić

okolicę nadgarstka,
D.  wykonać test Allena.

Literatura: Religa Z. Zarys kardiochirurgii PZWL Warszawa 1993r.: 52

Zadanie 84.
Śluzak przedsionka powinien być operowany, ponieważ:

A.  powoduje obturację ujścia mitralnego,
B . występuje  możliwość  powstania  zatorów  z  powierzchni

śluzaka,
C.  powoduje zaburzenia rytmu serca,
D . powoduje  spadki  ciśnienia  tętniczego  krwi  z  utratą

przytomności.

Zadanie 85.
Komisurotomia to:

A.  przecięcie spoideł zastawek,
B.  szmery serca,
C.  nerwica serca,
D.  niemiarowość serca.

Literatura: Religa Z.: Zarys kardiochirurgii PZWL Warszawa.

Zadanie 86.
D o późnych powikłań po operacji  wszczepienia zastawki aortalnej
należą:

A.  powikłania zakrzepowo-zatorowe,
B.  infekcyjne zapalenie wsierdzia,
C.  przeciek okołozastawkowy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Mandecki K. (red.): Kardiologia, PZWL, Warszawa 2000, str. 558.

Zadanie 87.
Przeciwwskazaniem do przeszczepu serca jest:

A .  kardiomiopatia,
B.  wady zastawkowe,
C.  znaczne nadciśnienie płucne,
D.  przebyte zapalenie mięśnia sercowego.

Literatura:  Noszczyk  W.  (red.).:  Chirurgia.  Wyd.  Lek.  PZWL  Warszawa  2005
tom1 s.149



Zadanie 88.
W  czasie  transportu  serca  do  przeszczepu  trzeba  chronić  je
przed skutkami niedokrwienia, w tym celu należy:

A.  przeszczepić serce w czasie nie dłuższym niż 30-40 min,
B . transportować  schłodzone  serce  w  płynie

kardioplegicznym,  w  temp.  4-8˚C,  w  specjalnym
pojemniku, nie dłużej niż 3 godz.,

C . schłodzić  serce  w  pojemniku  z  lodem,  co  znacznie
wydłuża czas transportu,

D . umieścić  serce  w  schłodzonym  roztworze  Ringera,  w
specjalnym, szczelnym pojemniku.

Literatura: Religa Z. Zarys kardiochirurgii PZWL Warszawa 1993r.:295

Zadanie 89.
Skrót VSD oznacza:

A.  ubytek międzyprzedsionkowy,
B.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
C.  ubytek międzykomorowy,
D.  ubytek pozawałowy.

Literatura: Hoffman M., Rydlewska-Sadowska W., Rużyłło W.: Wady serca PZWL
Warszawa.

Zadanie 90.
Sternotomia to:

A.  rozejście się mostka,
B.  szycie mostka,
C.  pośrodkowe otwarcie klatki piersiowej,
D.  boczne otwarcie klatki piersiowej.

Literatura: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 1/2008.

Zadanie 91.
24-letni  pacjent  jest  przyjęty  do  Kliniki  Kardiochirurgii  z
rozpoznaniem niedomykalności  zastawki  aortalnej.  Pacjent  został
zakwalifikowany do wszczepienia zastawki homogennej. Co to jest
zastawka homogenna?

A.  zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B.  zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C.  sztuczna zastawka aortalna,
D.  płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.

Zadanie 92.
P o  założeniu  kontrapulsacji  /IABP/  należy  obserwować  wygląd  i
temperaturę skóry:

A.  ramienia,
B.  szyi,
C.  brzucha,
D.  kończyny dolnej.



Zadanie 93.
Perikarditis to:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie wsierdzia,
C.  zakażenie rany,
D.  infekcja mostka.

Literatura: Encyklopedia dla pielęgniarek PZWL Warszawa.

Zadanie 94.
Odrzucenie przeszczepu serca może nastąpić w 3 różnych formach:
nadostrej,  ostrej  i  przewlekłej.  Ostry  odrzut  przeszczepionego
narządu następuje pomiędzy:

A.  1 a 2 dniem od chwili transplantacji,
B.  5 a 10 dniem od chwili transplantacji,
C.  10 a 20 dniem od chwili transplantacji,
D.  20 a 30 dniem od chwili transplantacji.

Literatura:  Religa  Z.(red.):  Zarys  kardiochirurgii.  PZWL,  Warszawa  1993,
str 299.

Zadanie 95.
Techniki  kardiochirurgiczne  wykorzystujące  sternotomię,  ale  bez
użycia krążenia pozaustrojowego określamy jako:

A.  OFF PUMP - OPCAB,
B.  CABG,
C.  PTCA,
D.  ABLACJA.

Literatura:  Woś  S.:  Choroba  niedokrwienna  serca.  Postępy  w  leczeniu
chirurgicznym. Katowice 2001 s. 79

Zadanie 96.
Cewnik Swana - Ganza służy do pomiaru:

A.  ciśnienia w tętnicy płucnej,
B.  rzutu serca,
C.  saturacji mieszanej krwi żylnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Woś  S.:  Choroba  niedokrwienna  serca.  Postępy  w  leczeniu
chirurgicznym. Katowice 2001 s. 336

Zadanie 97.
Do czynników ryzyka choroby wieńcowej należy:

A . wiek,  płeć,  skłonność  rodzinna,  palenie  papierosów,
nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia,

B.  tylko skłonność rodzinna,
C.  nie udowodniono czynników ryzyka,
D . wiek,  płeć,  niskie  ciśnienie,  częste  infekcje

bakteryjne.



Literatura:  Joel  W.  Heger,  R.  Fernanda  Roth,  James  T.  Niemann,  J.  Michael
Criley:  Kardiologia  pod  red.  T.  Mandeckiego.  Wydawnictwo  Medyczne  Urban
&Partner, Wrocław 1998.

Zadanie 98.
W czasie zabiegu z użyciem krążenia pozaustrojowego zatrzymanie
akcji serca uzyskuje się w wyniku podania:

A.  kriostatu,
B.  kardiazolu,
C.  kardiopleginy,
D.  kardioplazmy.

Zadanie 99.
Najważniejszą  metodą  diagnostyczną  służącą  potwierdzeniu
obecności płynu w osierdziu jest:

A .  echokardiografia,
B.  badanie radiologiczne klatki piersiowej,
C.  cewnikowanie serca,
D.  zapis EKG.

Literatura: Keck E.W.: Kardiologia dziecięca. PZWL, Warszawa 1993: str. 49.

Zadanie 100.
Lekiem  powodującym  zamknięcie  drożnego  przewodu  tętniczego
Botalla jest:

A .  prostin VR,
B.  indometacyna,
C.  naparstnica,
D.  striadyna.

Literatura:  Kubicka  K.,  Kawalec  W.:  Kardiologia  dziecięca.  PZWL,  Warszawa
2003: str. 295 tom I.

Zadanie 101.
Nabyte wady serca u dzieci są najczęściej skutkiem:

A.  chorób zakaźnych,
B.  choroby reumatycznej,
C.  pozostałości krążenia płodowego,
D.  nowotworów i urazów.

Literatura:  Widomska  -  Czekajska  T.:  Ambulatoryjna  opieka  kardiologiczna.
PZWL, Warszawa 1994

Zadanie 102.
Ocena  dziecka  w  stanie  zagrożenia  życia  rozpoczyna  się  od
oceny:

A.  drożności dróg oddechowych, następnie oddychania,
B.  układu krążenia, następnie drożności dróg oddechowych,
C.  układu krążenia, następnie oddychania,
D.  układu krążenia, następnie stanu świadomości.



Literatura:  Wytyczne:  resuscytacji  2010.  Zaawansowane  zabiegi
resuscytacyjne u dzieci. Forum Kardiologów 2001, tom 6, 4. str 189

Zadanie 103.
Radiologiczne  stwierdzenie  sylwetki  serca  w  kształcie
"holenderskiego sabota" jest charakterystyczne dla zespołu:

A.  Ebsteina,
B.  Fallota,
C.  Garlenda,
D.  Iremarka.

Zadanie 104.
D o  przyczyn  sinicy  u  noworodka  oprócz  wad  wrodzonych  serca
zalicza się:

A . zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, patologię układu
oddechowego,

B . uraz,  oziębienie,  zachłyśnięcie  śluzem,  zapalenie  opon
mózgowo-rdzeniowych,

C . posocznicę,  zaburzenia  połykania  i  zaburzenia
oddychania,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura: Kubicka K., Kawalec W.: Kardiologia okresu noworodkowego. PZWL,
Warszawa 1998; str. 23

Zadanie 105.
W  oddziale  kardiochirurgii  do  zabiegu  przygotowywana  jest
17-letnia  dziewczyna  z  rozpoznaniem  CoA.  Jaką  wadę  oznacza
skrót CoA?

A.  zwężenie cieśni aorty,
B.  atrezję zastawki trójdzielnej,
C.  stenozę aortalną,
D.  przerwanie łuku aorty.

Zadanie 106.
W  12-standardowych  odprowadzeniach  EKG,  odprowadzeniami
przedsercowymi są:

A.  aVR, aVL, aVF,
B.  V1 - V6,
C.  I, II, III, aVR, aVL, aVF,
D.  I, II, III, V1, V2,V3.

Literatura: Keck E.W.: Kardiologia dziecięca. PZWL, Warszawa 1993: str.30.



Zadanie 107.
Która z wymienionych poniżej katecholamin może być bezpiecznie
podawana w ciągłym wlewie do żyły obwodowej?

A.  noradrenalina,
B.  adrenalina,
C.  dobutamina,
D.  dopamina.

Literatura:  B.  Wołoszczuk  -  Gębicka,  Bohdan  Maruszewski,  Kardiologiczne
stany zagrożenia życia u noworodków, alfa - medica press,1997r.str.42

Zadanie 108.
W  leczeniu  farmakologicznym  napadowego  częstoskurczu
nadkomorowego u noworodków i niemowląt postępowaniem z wyboru
jest zastosowanie:

A.  naparstnicy,
B.  amiodaronu,
C.  adenozyny,
D.  beta - blokerów.

Literatura:  Skalski  J.,  Religa  Z.:  Kardiochirurgia  dziecięca.  Wydawnictwo
Naukowe, Katowice 2003: str. 162 tom I.

Zadanie 109.
U  chłopca  w  trzeciej  dobie  po  operacji  całkowitego  kanału
przedsionkowo  -  komorowego  prowadzony  jest  bardzo  dokładny
bilans  płynów.  Stan  chłopca  jest  stabilny.Przewodnienie  u
dziecka po zabiegu kardiochirurgicznym grozi:

A .  obrzękiem płuc,
B.  niewydolnością nerek,
C.  hipotonią,
D.  niedodmą dolnych płatów płuc.

Zadanie 110.
Które  z  wymienionych  objawów  mogą  świadczyć  o  niewydolności
krążenia u noworodka?

A . prawidłowe  oraz  dobrze  wyczuwalne  tętno  na  tętnicach
obwodowych,

B.  skóra różowa oraz podwyższone ciśnienie tętnicze krwi,
C.  prawidłowy przyrost masy ciała,
D . słabo  wyczuwalne  tętno,  obniżone  ciśnienie  tętnicze

krwi a także brak przyrostu masy ciała.
Literatura:  B.  Wołoszczuk  -Gębicka,  Bohdan  Maruszewski,  Kardiologiczne
stany zagrożenia życia u noworodków, alfa - medica press,1997r.str.26



Zadanie 111.
Krzyś  urodził  s ię  w  40-tym  tygodniu  ciąży,  siłami  i  drogami
natury.  W  6-tym  tygodniu  życia  podczas  badania  w  przychodni
stwierdzono  szmer  w  sercu.  Zauważono  też,  że  podczas  płaczu
wargi  dziecka  przybierają  ciemne  zabarwienie.  Wstępna  diagnoza
brzmiała:  wada  wrodzona  serca  -  Tetralogia  Fallota.  Które  z
wymienionych  anomalii  w  obrębie  serca  i  naczyń  krwionośnych
zalicza się do Zespołu Fallota?

A . otwór  międzykomorowy,  aorta  "jeździec",  zwężenie
zastawki tętnicy płucnej, przerost prawej komory,

B . otwór  międzykomorowy,  zwężenie  cieśni  aorty,  zwężenie
zastawki aorty, przerost lewej komory,

C . aorta  "jeździec",  zwężenie  cieśni  aorty,  zwężenie
zastawki aorty, przetrwały przewód tętniczy,

D . otwór  międzyprzedsionkowy,  zwężenie  zastawki  tętnicy
płucnej,  zwężenie  zastawki  aorty,  przetrwały  przewód
tętniczy.

Zadanie 112.
Kucanie w tetralogii Fallota:

A.  zapobiega hipotensji podczas stania,
B.  zwiększa utlenowanie,
C.  zwiększa ciśnienie tętnicze krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Kubicka  K.,  Kawalec  W.:  Kardiologia  dziecięca.  PZWL,  Warszawa
2003: str. 362 tom I.

Zadanie 113.
W  profilaktyce  przeciążenia  układu  krążenia  u  dzieci  należy
prowadzić:

A .  bilans energetyczny,
B.  dobową zbiórkę moczu,
C.  bilans płynów,
D.  pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią.

Literatura:  B.  Wołoszczuk  -Gębicka,  Bohdan  Maruszewski,  Kardiologiczne
stany zagrożenia życia u noworodków, alfa - medica press,1997r.str.39

Zadanie 114.
Wykonując  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci  metodą
manometryczną należy założyć mankiet tak, aby obejmował:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  2/3 długości ramienia,
C.  1/2 długości ramienia,
D.  szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.

Literatura: Ernst W. Keck, Kardiologia dziecięca, PZWL, 1993r.



Zadanie 115.
W czasie resuscytacji NIE podaje się leków:

A.  do żył obwodowych, doszpikowo,
B.  dożylnie, doszpikowo, do żył centralnych,
C.  podskórmnie, domięśniowo, dosercowo,
D.  dotchawiczo, doszpikowo, dożylnie.

Literatura: W. Gaszyński, Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny
ratunkowej, s.27, PZWL, 2010.

Zadanie 116.
U 56 letniej kobiety doszło do odmy płuca prawego. W wykonanym
zdjęciu  radiologicznym  stwierdzono  całkowite  zapadnięcie  płuca.
Objawem odmy jest:

A . tępy  ból  w  okolicy  mostka,  podwyższenie  wartości
ciśnienia tętniczego krwi, duszność, sinica,

B . stłumienie  odgłosu  jawnego  po  stronie  odmy  oraz
zaostrzenie szmerów oddechowych,

C . nagły  ból  w  klatce  piersiowej,  kaszel,  duszność,
sinica,

D.  ból brzucha, nudności, duszność, sinica.

Zadanie 117.
W  7  tygodniu  po  przebyciu  zawału  nastąpiło  podwyższenie
temperatury  ciała,  przyśpieszenie  OB,  początkowo  tarcie
osierdzia. Jest to zespół:

A .  Zollingera-Ellisona,
B.  Dresslera,
C.  Turnera,
D.  korzeniowy.

Zadanie 118.
Zapewnienie  pozycji  ortopnoicznej  u  pacjenta  przytomnego  z
obrzękiem płuc, polega na ułożeniu w pozycji:

A .  siedzącej z opuszczonymi kończynami dolnymi,
B.  leżącej z głową uniesioną do góry,
C.  Trendelenburga,
D.  siedziącej.

Literatura:  D.  Kaszuba,  A.  Nowacka,  Pielęgniarstwo  Kardiologiczne,  s.  149,
PZWL, 2011.

Zadanie 119.
Wyróżniamy  następujące  mechanizmy  zatrzymania  krążenia  z
WYJĄTKIEM:

A.  migotanie komór (VF),
B.  częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS,
C.  asystolia i aktywność elektryczna bez tętna (PEA),
D.  częstoskurcz komorowy bez tętna.



Literatura:  red.  Andres  J.:  Wytyczne  2005  resuscytacji
krążeniowo-oddechowej, Wydawnictwo PANDIT, Kraków 2005: 51

Zadanie 120.
Czy  kardiowersja  elektryczna  jest  zabiegiem  bezpiecznym  u
kobiety w ciąży?

A.  nie, bo może dojść do uszkodzenia płodu,
B . tak,  ponieważ  energia  elektryczna  ma  działanie  jedynie

miejscowe bez niekorzystnego wpływu na płód,
C . nie, ponieważ kobieta w ciąży nie może przyjmować leków

przeciwkrzepliwych  co  jest  kluczowym  elementem
przygotowania do zabiegu,

D . można  wykonać  kardiowersję  umieszczając  elektrody  w
pozycji przednio-tylnej.

Literatura:  M.  Dłużniewski,  I .  Grzywanowska-Łaniewska,  W.  Pikto-
Pietkiewicz, J. Syska- Sumińska Kardiologia, s. 69,Czelej, 2014

Zadanie 121.
FAŁSZYWE jest twierdzenie, że wysoki poziom potasu K>5,5 mmol/l
(hiperkaliemia), może wynikać z:

A .  nadmiernej podaży potasu,
B.  zaburzonego wydalania potasu przez nerki,
C.  nadmiernego uwalniania się potasu z komórek,
D.  przewlekłych biegunek.

Literatura:  Kokot  F.  Ostre  stany  zagrożenia  życia  w chorobach wewnętrznych
PZWL Warszawa 2003 str. 233

Zadanie 122.
Który  z  poniższych  parametrów  NIE  jest  oceniany  według  skali
Glasgow?

A.  otwieranie oczu,
B.  charakter oddechu,
C.  reakcja słowna,
D.  reakcja ruchowa.

Literatura: Pousada L.: Medycyna Ratunkowa. Urban&Partner, Wrocław 1999r.,
str.148

Zadanie 123.
Pacjentka 48-letnia  z  żylakami podudzi,  wielokrotnymi epizodami
zapalenia  żył.  Obecnie  leczona  jest  z  powodu  kolejnego
zapalenia  żył.  W  czasie  leczenia  wystąpiła  nagła  duszność,  ból
w  klatce  piersiowej,  krwioplucie,  kaszel,  sinica,  zastój  krwi  w
żyłach szyjnych. U pacjentki należy podejrzewać:

A.  zator żył płucnych,
B.  gruźlicę,
C.  zawał serca,
D.  zator tętnicy płucnej.



Zadanie 124.
Dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym przeciwwskazany jest:

A .  marsz, bieg, jazda na rowerze,
B.  marsz, bieg, jazda na rowerze, pływanie,
C.  marsz, bieg, nurkowanie, ćwiczenia izometryczne,
D . ćwiczenia czynne przeplatane ćwiczeniami oddechowymi i

rozluźniającymi.
Literatura:  J.  Bromboszcz,  P.  Dylewicz:  Rehabilitacja
kardiologiczna-stosowanie  ćwiczeń  fizycznych,  Elipsa-Jaim,  Kraków  2005
str.191  A.Rosławski  :Wytyczne  fizjoterapii  kardiologicznej,  AWF,  Wrocław
2001  Zaleca  się  ćwiczenia  czynne,  przeplatane  ćwiczeniami  oddechowymi  i
rozluźniającymi.  Nie  wolno  stosować  ćwiczeń  izometrycznych  str.24
Rehabilitacja  Medyczna  2001,tom  5,wydanie  specjalne:"Znaczenie  aktywności
ruchowej  oraz  zaleceń ćwiczeń fizycznych chorym z  nadciśnieniem tętniczym"
T. Zdrojewski, P. Bandosz str.22

Zadanie 125.
Pacjent  hospitalizowany  z  powodu  zawału  mięśnia  sercowego  po
zatrzymaniu  krążenia  i  skutecznej  reanimacji,  skarży  się  na
ogólne  osłabienie.  W  celu  zmniejszenia  dolegliwości,  pacjenta
poddano  rehabilitacji.  W  wyniku  długotrwałego  unieruchomienia
doszło do zmian w układzie krążenia polegających na:

A.  spadku objętości minutowej i wyrzutowej,
B.  tachykardii spoczynkowej i wysiłkowej,
C.  gorszym ukrwieniu obwodowym i mięśnia sercowego,
D.  wszystkie w/w odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 126.
U pacjenta po angioplastyce, wykonanej z powodu ostrego zespołu
wieńcowego bez zawału serca, można rozpocząć wdrażanie ćwiczeń
fizycznych w dobie:

A.  2 ,
B.  3 ,
C.  4 ,
D.  5 .

Literatura:  J.  Bromboszcz,  P.  Dylewicz:  Rehabilitacja  kardiologiczna  -
stosowanie ćwiczeń fizycznych Elipsa-Jaim, Kraków 2005 str.203

Zadanie 127.
O maksymalnym teście wysiłkowym mówimy, jeśli:

A .  w skali Borga chory ma 5 pkt,
B . pacjentowi  uda  się  wykonać  maksymalny  wysiłek  lub

pojawią się inne kliniczne punkty końcowe,
C . obserwuje  się,  mimo  zwiększonego  obciążenia  dalszy

wzrost wychwytu tlenu,
D.  w skali Borga chory ma 7 pkt.



Literatura: pod redakcją A. John Camm, Thomas F. Luscher,Patrick W. Serruys
:Choroby serca i naczyń Tom I .Termedia, Poznań 2006/2007 :832

Zadanie 128.
Sześciominutowy test marszowy polega na:

A . interwałowym obciążeniu wysiłkiem na bieżni ruchomej w
czasie 6 minut,

B . trzykrotnym  przebyciu  przez  pacjenta  jak  najdłuższego
dystansu w odstępach 15 minutowych,

C.  przebyciu przez pacjenta wyznaczonego odcinka,
D . trzykrotnej  próbie  wysiłkowej  o  zmniejszającej  s ię

intensywności.
Literatura: pod redakcją A. John Camm, Thomas F. Luscher,Patrick W. Serruys
:Choroby serca i naczyń Tom I .Termedia, Poznań 2006/2007 :833

Zadanie 129.
Systematycznie stosowana aktywność ruchowa powoduje:

A.  obniżenie się ciśnienia skurczowego,
B.  wzrost ciśnienia rozkurczowego,
C.  obniżenie się ciśnienia skurczowego i rozkurczowego,
D.  wzrost ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.

Literatura:  Rosławski  A:  Wytyczne  fizjoterapii  kardiologicznej-pytania  i
odpowiedzi. AWF, Wrocław 2001 str.23

Zadanie 130.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kinezyterapii  u pacjentów z
chorobami układu krążenia jest:

A .  niestabilny przebieg choroby wieńcowej,
B.  niewydolność serca,
C.  choroba nadciśnieniowa,
D.  stan po zawale serca.

Literatura:  Kompleksowa  rehabilitacja  kardiologiczna,  Folia  Cardiologica
2004,tom 11, supl. A str. A 20



Zadanie 131.
Które z wymienionych stwierdzeń jest FAŁSZYWE w odniesieniu do
chorych z chorobą niedokrwienną serca?

A . pod  wpływem  treningu  praca  serca  staje  s ię  bardziej
ekonomiczna przy lepszym wykorzystaniu krwi tętniczej i
obniżeniu ogólnego wydatku energetycznego,

B . trening  powoduje  lepsze  ukrwienie  mięśnia  sercowego,
zwiększenie  rezerwy  wieńcowej  oraz  zwiększenie
tolerancji wysiłku,

C . trening  powoduje  niedokrwienie  mięśnia  sercowego,
zmniejszenie  rezerwy  wieńcowej  oraz  zmniejszenie
tolerancji wysiłku,

D . systematyczny  trening  umożliwia  lepsze  przystosowanie
serca do pracy w warunkach przewlekłego niedotlenienia.

Literatura:  Rosławski  A:  Wytyczne  fizjoterapii  kardiologicznej-  pytania  i
odpowiedzi, AWF, Wrocław 2001 str.37

Zadanie 132.
Rehabilitacja po zabiegach kardiochirurgicznych NIE obejmuje:

A.  nauki oddychania przeponowego lub segmentarnego,
B.  nauki efektywnego kaszlu,
C.  biernych i czynnych zmian pozycji,
D.  pełnego uruchomienia po upływie tygodnia.

Literatura: Z.Religa "Zarys kardiochirurgii" PZWL, W - wa 1993

Zadanie 133.
Pacjent  po  zawale  mięśnia  sercowego  był  rehabilitowany  podczas
hospitalizacji.  Próbę  wysiłkową  po  zawale  serca  oraz  po
rehabilitacji wykonuje się w celu oceny:

A.  sprawności ustroju i powrotu do pracy zawodowej,
B.  skuteczności rehabilitacji,
C .  skuteczności leczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 134.
Pacjent  po  zabiegu  wszczepienia  stymulatora  (w  przypadkach
niepowikłanych) może podjąć pełną aktywność fizyczną w:

A.  2 dobie,
B.  3 dobie,
C.  4 dobie,
D.  6 dobie.

Literatura:  Bromboszcz  J,  Dylewicz  P:  Rehabilitacja
kardiologiczna-stosowanie  ćwiczeń  fizycznych.  Elipsa-Jaim.,  Kraków  2005
str.238



Zadanie 135.
Korzyści  z  rehabilitacji  kardiologicznej  obejmują  poprawę
wydolności wysiłkowej i:

A .  zmniejszenie objawów dławicowych,
B.  zmniejszenie objawów duszności,
C.  zmniejszenie objawów chromania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Gieca  L  (red.):Leczenie  choroby  niedokrwiennej  serca,  Via
Medica, Gdańsk 2000 str.219



PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 481318
Zadanie 1.
Ośrodki  oferujące  pewien  ściśle  określony  zakres  świadczeń,
ograniczony  do  jednej  skomplikowanej  metody  lub  specjalizujące
s ię  w  terapii  jednej  lub  kilku  rzadkich  chorób,  reprezentują
następujący poziom referencyjności:

A .  poziom I,
B.  poziom II,
C.  poziom III,
D.  poziom S.

Zadanie 2.
Organizatorem  kształcenia  podyplomowego  w  dziedzinie
pielęgniarstwa onkologicznego może zostać:

A.  uczelnia,
B . szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w

dziedzinie nauk medycznych,
C.  medyczna jednostka badawczo-rozwojowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  15  lipca  2011r.  o  zawodach  pielęgniarki  i
położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174 poz. 1039).

Zadanie 3.
Kształcenie  podyplomowe  mające  na  celu  uzyskanie  przez
pielęgniarki  i  położne  specjalistycznej  wiedzy  i  umiejętności  w
określonej  dziedzinie  pielęgniarstwa  lub  dziedzinie  mającej
zastosowanie  w  ochronie  zdrowia  i  uzyskanie  tytułu  specjalisty
w tej dziedzinie to:

A .  szkolenie specjalizacyjne,
B.  kurs kwalifikacyjny,
C.  kurs specjalistyczny,
D.  kurs dokształcający.

Zadanie 4.
C o jest głównym celem prowadzenia akredytacji placówek ochrony
zdrowia?

A.  ewaluacja kosztów,
B . analiza  wydatków  związanych  z  realizacją  opieki

zdrowotnej,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . uzyskanie  wysokich  kredytów  w  systemie  "akonto"  na

realizację świadczeń zdrowotnych.



Zadanie 5.
Do karcynogenów chemicznych wywołujących raka płuca należy:

A.  azbest,
B.  arsen,
C.  hormon-dietylostilbestrol,
D.  promieniowanie fotonowe X.

Zadanie 6.
Jakość opieki pielęgniarskiej można określić jako:

A . stopień w jakim opieka ta, wykazuje zgodność z aktualną
profesjonalną wiedzą,

B . przyczynia  się  do  osiągnięcia  pożądanych  efektów  w
stanie zdrowia osób/populacji,

C . zwiększa  zdolność  osób/populacji  do  samopielęgnacji,
zwiększa ich niezależność,

D.  wszystkie powyższe twierdzenia są prawdziwe.

Zadanie 7.
Odmianą  radioterapii  jest  teleterapia,  w  której  źródło
napromieniania:

A . znajduje się w bezpośrednim kontakcie z napromieniowaną
tkanką,

B . znajduje  s ię  w  bliskim  kontakcie  z  napromieniowaną
tkanką,

C.  pochodzi z pól zewnętrznych,
D.  jest zwykle umieszczone śródjamowo.

Zadanie 8.
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia to:

A.  HRQL,
B.  ESAS,
C.  HNPCC,
D.  RSCL.

Zadanie 9.
Apoptoza jest to:

A . wieloetapowy  proces  działający  stabilizująco  na  procesy
utrzymujące stabilność genetyczną komórki,

B.  rodzaj translokacji onkogenów,
C . aktywny  proces  eliminacji  komórek  niepotrzebnych,

uszkodzonych czy zawierających mutacje,
D.  rodzaj nowotworu będący wynikiem mutacji genowej.

Literatura: Kordek. R.: Onkologia, str. 9.



Zadanie 10.
Które z poniższych sformułowań określa pojęcie "skrining"?

A . działania  wśród  osób  bez  objawów  choroby  w  celu
wykrycia  choroby  w  okresie  bezobjawowym  lub
przedklinicznym,

B . profilaktyka  w  zakresie  koszt-efekt;  pomiar  częstości
występowania  choroby  nowotworowej  w  wybranej  części
kraju,

C.  profilaktyka trzeciej fazy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Kułakowski  A.,  Skowrońska-Gardas  A.:  Onkologia-podręcznik  dla
studentów medycyny Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2003, str. 35.

Zadanie 11.
Co jest najkorzystniejsze z punktu widzenia efektu skriningu?

A.  wykrycie nowotworu przed powstaniem przeżutów,
B.  poznanie historii naturalnej danego nowotworu,
C . zastosowanie  skutecznych  metod  przy  stałym  wzroście

kosztów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 12.
Jaka  jednostka  koordynuje  pracą  szpitali  onkologicznych  w
Polsce?

A.  Międzynarodowa Unia do Walki z Rakiem,
B.  Europejska Szkoła Onkologii,
C .  Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie,
D.  Instytut Badań Jądrowych.

Zadanie 13.
Na poziom stresu pielęgniarki onkologicznej mają wpływ:

A . obciążenia psychiczne, obowiązki zawodowe traktowane w
kategoriach straty, zagrożenia i sztywnych norm,

B . obowiązki  zawodowe  ujmowane  jako  wyzwania  i  poczucie
skuteczności zawodowej,

C.  niskie zarobki i braki w wyposażeniu oddziałów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: H. Sęk, Wypalenie zawodowe, PWN, Warszawa 2000

Zadanie 14.
Najczęstszym umiejscowieniem raka jelita grubego jest:

A .  odbytnica i esica,
B.  kątnica,
C.  okrężnica poprzeczna,
D.  okrężnica wstępująca.



Zadanie 15.
Co powinien określać standard zapobiegania odleżynom?

A.  grupę opieki,
B.  warunki organizacji pracy i zadania personelu,
C.  wyposażenie oddziału,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 16.
Następstwem stosowania przez chorego na nowotwór metod medycyny
niekonwencjonalnej może być:

A.  zaniechanie specjalistycznej opieki onkologicznej,
B.  zwiększenie skuteczności leczenia onkologicznego,
C.  zmniejszenie intensywności efektów ubocznych terapii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 17.
Ustalając  wskazania  do  transplantacji  szpiku  należy  wziąć  pod
uwagę:

A . rozpoznanie  z  uwzględnieniem  fazy  choroby,  czasu
trwania i poprzedniego leczenia,

B.  wiek i stan biologiczny chorego,
C.  choroby współistniejące,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Krzakowski A., Onkologia Kliniczna, tom I, str. 154.

Zadanie 18.
Jak zdefiniujesz zagadnienie "promocji zdrowia"?

A.  rozpoznawanie wyznaczające rodzaj i zakres opieki,
B . uwarunkowanie działania na rzecz poprawy samopoczucia i

wsparcia w trudnych sytuacjach,
C . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie

oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

D . działania  zmierzające  do  usunięcia  lub  przynajmniej
ograniczenia następstw choroby.

Zadanie 19.
D o  wykrywania  jakiego  rodzaju  nowotworu  korzystne  jest
zastosowanie badań skriningowych?

A.  kości i stawów, czerniaka złośliwego,
B.  piersi, szyjki macicy, jelita grubego,
C.  oka, węzłów chłonnych, układu pokarmowego,
D.  żołądka, oskrzeli, płuc i gardła.

Literatura:  Kułakowski  A.,  Skowrońska-Gardas  A.  Onkologia-podręcznik  dla
studentów medycyny Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2003.



Zadanie 20.
Według  zaleceń  Europejskiego  Kodeksu  Walki  z  Chorobami
Nowotworowymi, najważniejszymi wytycznymi związanymi ze stylem
życia w profilaktyce raka skóry jest:

A . niepalenie  papierosów,  niepicie  alkoholu,  aktywność
ruchowa,

B . wykonywanie  szczepień  ochronnych,  uczestniczenie  w
badaniach przesiewowych,

C . unikanie  nadmiernej  ekspozycji  na  promieniowanie
słoneczne,  stosowanie  środków  chroniących  przed
słońcem,  ochrona  przed  narażeniem  na  substancje
rakotwórcze,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 21.
W  jakim  dokumencie  po  raz  pierwszy  zdefiniowano  termin
"promocja zdrowia"?

A.  Karta Praw Człowieka,
B.  Deklaracja Barcelońska,
C.  Karta Ottawska,
D.  Deklaracja Promocji Zdrowia.

Zadanie 22.
Co to jest hysterectomia totalis abdominalis?

A.  wycięcie macicy brzuszne,
B.  wyskrobanie jamy macicy,
C.  otwarcie jamy brzusznej,
D.  wycięcie jajników.

Zadanie 23.
Co oznacza pojęcie markery nowotworowe?

A . immunogenne  substancje  białkowe,  glikoproteinowe  lub
glikolipidowe, wytwarzane przez niektóre nowotwory,

B.  leki stosowane w hormonoterapii,
C.  stany przedrakowe i wczesne postacie raka,
D . substancje  "uwrażliwiające"  tkanki  na  działanie

promieniowania jonizującego.

Zadanie 24.
Nadmierna  ekspozycja  na  promienie  ultrafioletowe  stanowi
czynnik ryzyka:

A.  białaczek,
B.  raka skóry i czerniaka,
C.  nowotworów kości,
D.  nowotworów siatkówki oka.

Literatura:  Kułakowski  A.,  Skowrońska-Gardas  A.  Onkologia-podręcznik  dla
studentów medycyny Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2003, str. 232



Zadanie 25.
Sigmoidoskopia, jest wykorzystywana w diagnostyce nowotworów:

A.  głowy i szyi,
B.  narządów rodnych kobiet,
C.  przerzutów nowotworowych,
D.  odbytnicy, esicy.

Literatura:  Meder  J.  (red.),  Podstawy  onkologii  klinicznej,  s.  26,  Centrum
Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011.

Zadanie 26.
Kolpomikroskopia jest:

A . badaniem  histologicznym  materiału  pobranego  w  czasie
konizacji,

B . metodą  oceny  nabłonka  szyjki  macicy  w  celu  wybrania
miejsca, z którego pobiera się wycinek,

C.  badaniem wyskrobin z szyjki macicy,
D.  pobraniem wycinka z owrzodziałej zmiany szyjkowej.

Zadanie 27.
Co oznacza metoda diagnostyczna BAC?

A.  badanie laryngologiczne,
B.  badanie tomograficzne,
C.  biopsję cienkoigłową,
D.  badanie rezonansem magnetycznym.

Zadanie 28.
W  historii  choroby  pacjentki  zaznaczono  stopień  zaawansowania
raka sutka wg skali TNM. Czy wynik T1N0M0 oznacza guz o:

A . wymiarze nie przekraczającym 2 cm, nie wyczuwalne węzły
chłonne, brak przerzutów odległych,

B . wymiarze  nie  przekraczającym  2  cm,  wyczuwalne  węzły
chłonne, klinicznie stwierdzone przerzuty,

C . wymiarze  3  cm,  wyczuwalne  węzły  chłonne,  brak
przerzutów,

D . różnych  wymiarach,  nacieczenie  skóry,  przerzuty
odległe.

Zadanie 29.
Objawem jakiego raka jest tzw. skórka pomarańczy?

A.  raka skóry,
B.  czerniaka złośliwego,
C.  raka sutka,
D.  raka wargi.



Zadanie 30.
Któremu z wymienionych konserwantów udowodniono karcynogenny
wpływ na organizm?

A.  azotyny i azotany,
B.  kwas mrówkowy,
C.  kwas propionowy,
D.  emulgator.

Zadanie 31.
Grupę wysokiego ryzyka w raku jelita grubego stanowią:

A.  osoby często chorujące na salmonellozę,
B.  dzieci w wieku 7 - 15 lat,
C . osoby  z  rodzinnie  występującą  polipowatością  jelita

grubego,
D.  osoby o jasnej karnacji skóry.

Zadanie 32.
Pielęgniarka  bierze  udział  w  kwalifikowaniu  kobiet  do
przesiewowych  badań  mammograficznych.  Którą  z  grup  kobiet
zaproponuje do w/w badania?

A.  dziewczynki w wieku szkolnym,
B.  kobiety w wieku 20-30 lat,
C.  kobiety w wieku 30-40 lat,
D.  kobiety powyżej 50 roku życia.

Zadanie 33.
Zdecydowana większość przypadków raka szyjki macicy spowodowana
jest infekcją:

A.  EBV,
B.  HHV,
C.  HPV,
D.  HIV.

Literatura:  Kordek  R.  red.:  Onkologia  -podręcznik  dla  studentów  i  lekarzy,
Via Medica, Gdańsk 2007, str. 4.

Zadanie 34.
U  pacjentki  lat  50,  z  rozpoznaniem  nowotworu  wątroby  narasta
wodobrzusze.  Pacjentka  jest  przygotowywana  do  odbarczającego
upuszczenia  płynu.  Przed  wykonaniem  nakłucia  obowiązkiem
pielęgniarki jest:

A .  oznaczyć miejsce wkłucia,
B.  znieczulić miejscowo skórę,
C.  zmierzyć i zanotować obwód brzucha,
D.  opisać probówkę do badania.



Zadanie 35.
Które z wymienionych nowotworów są hormonozależne?

A.  rak żołądka, rak płuca, rak pęcherza moczowego,
B.  rak przełyku, rak krtani, rak wargi,
C.  rak sutka, rak prostaty, rak trzonu macicy,
D.  białaczki, chłoniaki, rak skóry.

Zadanie 36.
Który  z  objawów  pierwotnych  NIE  zawsze  sugeruje  chorobę
nowotworową sutka?

A.  wyciek z brodawki,
B.  wciągnięcie brodawek,
C.  rozlany guz,
D.  zmiany węzłowe po stronie guza.

Zadanie 37.
Który z markerów jest jednym z warunków diagnozy raka gruczołu
krokowego?

A.  poziom acetonu w moczu,
B.  obecność szczawianów w moczu,
C.  poziom białka w moczu,
D.  antygen sterczowy (PSA) w surowicy krwi.

Zadanie 38.
Który z wymienionych objawów może sugerować rozpoczynający się
proces nowotworowy?

A.  nadpobudliwość,
B.  bezsenność,
C.  trudności w koncentracji uwagi,
D.  spadek masy ciała.

Zadanie 39.
Biopsja gruboigłowa to:

A . badanie materiału tkankowego lub komórkowego podczas
zabiegu chirurgicznego,

B . badanie  mikroskopowe  fragmentu  tkanki  pochodzącej  ze
zmiany,

C . badanie histologiczne wałeczka tkankowego pobranego ze
zmiany,

D . badanie  cytologiczne  komórek  pobranych  ze  zmiany  w
postaci rozmazu na szkiełku podstawnym.

Literatura:  Meder  J.  (red.),  Podstawy  onkologii  klinicznej,  Centrum
Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011, str. 33.



Zadanie 40.
Najczęstszą  przyczyną  zgonów  mężczyzn  z  powodu  nowotworów
złośliwych stanowi rak:

A.  gruczołu krokowego,
B.  płuca,
C.  jądra,
D.  pęcherza moczowego.

Literatura: Krajowy Rejestr Nowotworów w 2013r.

Zadanie 41.
Jaki jest trzeci stopień drabiny analgetycznej?

A.  słaby opioid, nieopioidowy lek przeciwbólowy,
B.  silny opioid,
C.  nieopioidowy lek przeciwbólowy, lek wspomagający,
D.  słaby opioid, lek wspomagający.

Zadanie 42.
Jednym  z  objawów  ostrej  białaczki  nielimfoblastycznej  jest
splenomegalia, jest to:

A .  powiększenie węzłów chłonnych,
B.  rodzaj skazy krwotocznej,
C.  powiększenie śledziony,
D.  występowanie komórek Reeda i Sternberga.

Literatura:  Nowicki  A.,  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  Termedia,  Poznań,
2009, str. 205.

Zadanie 43.
Czy  w  planie  edukacji  chorego  przed  radioterapią  pielęgniarka
powinna umieścić wskazania dotyczące diety?

A.  nie, ponieważ nie są to dla chorego istotne informacje,
B.  nie, ponieważ takie informacje przekazuje lekarz,
C . tak,  ponieważ  dieta  jest  istotna  w  trakcie

radioterapii,
D.  nie, ponieważ nie ma zaleconych istotnych zmian diety.

Literatura:  Jeziorski  A.(red),  Onkologia.  Podręcznik  dla  pielęgniarek.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

Zadanie 44.
Podanie Paklitakselu poprzedza:

A.  premedykacja steroidowa i przeciwhistaminowa,
B.  nawodnienie,
C.  podanie leków uspokajających,
D.  wykonanie lewatywy.



Zadanie 45.
Trastuzumab to przeciwciało monoklonalne stosowane w terapii:

A .  chłoniaków,
B.  raka piersi i raka żołądka,
C.  raka jelita grubego,
D.  raka płuca.

Literatura:  Kordek  R.  red.:  Onkologia  -podręcznik  dla  studentów  i  lekarzy,
Via Medica, Gdańsk 2007: 103.

Zadanie 46.
Jakie  powikłania w obrębie  jamy ustnej  mogą wystąpić  w trakcie
lub po zakończeniu leczenia teleradioterapią?

A.  suchość i ból w jamie ustnej,
B.  zaburzenia smaku,
C.  uczucie zesztywnienia szczęk i trudności z jedzeniem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 47.
Wskazaniem do wykonania histeroskopii są:

A.  nasilające się upławy,
B.  objawy pokastracyjne,
C.  zaburzenia hormonalne,
D.  powtarzające się krwawienia z jamy macicy.

Zadanie 48.
Przed  rozpoczęciem  napromieniania  jamy  ustnej,  należy  pacjenta
poinformować o:

A . konieczności  przeglądu  stomatologicznego  i  sanacji  lub
ekstracji uzębienia,

B.  stosowania diety wysokokalorycznej,
C.  przestrzegania higieny jamy ustnej,
D.  badań kontrolnych u laryngologa.

Zadanie 49.
Bezpośrednio  po  operacji  raka  piersi  bardzo  ważne  jest  ułożenie
kończyny górnej po stronie operowanej w pozycji:

A .  wyprostowanej na wysokości tułowia,
B.  wyprostowanej uniesionej ku górze,
C.  wyprostowanej poniżej tułowia,
D.  żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Literatura:  Nowicki  A.,  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  Termedia,  Poznań  2009,
str. 182.



Zadanie 50.
Cyklofosfamid należy do grupy:

A.  antybiotyków,
B.  antymetabolitów,
C.  leków alkilujących,
D.  alkaloidów roślinnych.

Zadanie 51.
Chemioterapia indukcyjna guzów litych:

A.  jest stosowana przed radykalnym leczeniem miejscowym,
B . powoduje  zmniejszenie  masy  guza  i  przywraca  jego

operacyjność,
C . niszczy  mikroskopijne  ogniska rozsiewu,  obniża  zdolność

komórek nowotworowych do tworzenia przerzutów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Piskorz-Ogórek  K.:  Opieka  nad  dzieckiem z  chorobą  nowotworową
(w:) Pielęgniarstwo onkologiczne, Koper A. (red.) PZWL 2011.

Zadanie 52.
Mężczyzna,  lat  53,  leczony  chemioterapią  z  powodu  raka
drobnokomórkowego płuc, stosowany schemat to PE - Cysplatyna w
dawce powyżej 100 mg/m kwadratowy i Etopozyd w dawce 120 mg/m
kwadratowy. Pacjent wymaga:

A . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Etopozydu,

B . wnikliwej obserwacji parametrów krążeniowych ze względu
na kardiotoksyczność Etopozydu,

C . stosowania  diety  bezsolnej  ze  względu  na
nefrotoksyczność Cysplatyny,

D . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Cysplatyny.

Literatura:  Pawlęga  J.:  Zarys  onkologii-podręcznik  dla  studentów  i  lekarzy,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002: 172-173.

Zadanie 53.
Neutropenia to:

A.  zaburzenie neurologiczne,
B.  mała liczba granulocytów,
C.  uszkodzenie nerwów obwodowych,
D.  mała liczba leukocytów.



Zadanie 54.
Aby  zapobiec  zastoinowemu  zapaleniu  ślinianek  przyusznych  u
pacjentów karmionych przez przetokę odżywczą zaleca się:

A .  mycie zębów przynajmniej 2 razy dziennie,
B.  stosowanie okładów na szyję,
C . żucie bezcukrowej gumy lub ssanie cukierków przy braku

przeciwwskazań,
D.  płukanie ust naparem ziołowym.

Literatura:  Walkowiak  K.,  Czerwonka  J.:  Udział  pielęgniarki  w  żywieniu,
(w:) Pielęgniarstwo onkologiczne, Koper A. (red.); PZWL 2011.

Zadanie 55.
Jakie  skutki  uboczne  często  występują  podczas  podawania
taksoidów?

A.  drętwienie, mrowienie kończyn i bóle mięśniowo-stawowe,
B.  nadmierne pocenie się,
C.  całkowity brak łaknienia,
D.  zaparcia.

Zadanie 56.
Pneumonektomia to zabieg operacyjny stosowany w leczeniu raka
płuca, polega na wycięciu:

A.  płata płuca,
B.  płuca,
C.  drzewa oskrzelowego,
D.  segmentu płuca.

Literatura: Jassema J., Krzakowski M., Nowotwory płuc opłucnej, Via Medica,
Gdańsk 2011, str. 78.

Zadanie 57.
Napromienianie narządu rodnego metodą brachyterapii polega na:

A.  dojamowym napromienianiu,
B.  śródtkankowym napromienianiu,
C.  napromienianiu przez powłoki brzuszne,
D.  śródoperacyjnym napromienianiu.

Zadanie 58.
Po podaniu czynnika wzrostu może pojawić się:

A .  wysoka temperatura, ból kostno-mięśniowy,
B.  odczyn zapalny w miejscu wstrzyknięcia,
C.  obrzęk,
D.  krwiomocz.



Zadanie 59.
Pacjentka  z  rozpoznaniem  raka  piersi  poddawana  monoterapii
Vinorelbiną. Podczas podawania tego leku należy pamiętać o tym,
że lek podaje się w:

A.  dużym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
B.  małym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
C.  dużym rozcieńczeniu i powolnym wlewie,
D.  małym rozcieńczeniu i powolnym wlewie.

Literatura:  Pawlęga  J.:  Zarys  onkologii-podręcznik  dla  studentów  i  lekarzy,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002: 201.

Zadanie 60.
Nóż  cybernetyczny  "CyberKnife"  jest  nieinwazyjną  metodą
leczenia wykorzystywaną głównie do leczenia nowotworów:

A.  trzustki,
B.  nerki,
C.  CUN,
D.  płuc.

Literatura:  Koper  A.,  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  PZWL,  Warszawa  2011,
str. 153.

Zadanie 61.
U pacjenta z rozpoznanym rakiem płuca wystąpiły: duszność, bóle
głowy,  bóle  w  klatce  piersiowej,  przepełnienie  żył  szyi  i
kończyn górnych z zaczerwienieniem, co wskazuje na:

A.  zawał mięśnia sercowego,
B.  płyn w jamie opłucnej,
C.  zespół żyły głównej górnej,
D.  niedrożność górnych dróg oddechowych.

Literatura:  Kaptacz  A.,  de  Walden-  Gałuszko  K.  (red):  Pielęgniarstwo  w
opiece  paliatywnej  i  hospicyjnej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa
2005.

Zadanie 62.
Jakie  tkanki  najszybciej  reagują  na  toksyczne  działanie
cytostatyków?

A . skóra,  błona  śluzowa,  mięsień  sercowy,  komórki
rozrodcze,

B . mieszki włosowe, nabłonek przewodu pokarmowego, komórki
rozrodcze,

C . mięsień  sercowy,  wątroba,  skóra,  nabłonek  przewodu
pokarmowego,

D.  szpik kostny, nerki, wątroba, mieszki włosowe.



Zadanie 63.
O działaniu terapeutycznym czynnika wzrostu świadczy poziom:

A.  leukocytozy,
B.  mocznika,
C.  elektrolitów,
D.  markerów.

Zadanie 64.
Późny odczyn popromienny to odczyn pojawiający się:

A .  6 dni od zakończenia leczenia,
B.  6 tygodni od zakończenia leczenia,
C.  6 miesięcy od zakończenia leczenia,
D.  6 lat od zakończenia leczenia.

Literatura:  Jeziorski  A.  red.:  Onkologia  -  podręcznik  dla  pielęgniarek,
PZWL, Warszawa 2005: 192.

Zadanie 65.
Objawem  odczynu  popromiennego  na  śluzówkach  jamy  ustnej
są/jest:

A .  zaczerwienienie i suchość jamy ustnej,
B.  krwawienia z przewodu pokarmowego,
C.  nudności i wymioty,
D.  anemia.

Zadanie 66.
N a  oddział  został  przyjęty  67-letni  pacjent  leczony  między
innymi  Cisplatyną.  Skarży  się  na  obrzęki  i  z łe  samopoczucie,
oddawanie  moczu  w  małych  ilościach.  Powyższe  objawy  mogą
świadczyć o rozpoczynającej się:

A .  niewydolności nerek,
B.  niewydolności krążenia,
C.  niewydolności oddechowej,
D . niedożywieniu  i  obniżonej  wartości  białka  w  surowicy

krwi.

Zadanie 67.
Wykorzystywana w onkologii skala Zubroda/ECCOG/WHO służy do
oceny:

A.  stopnia powikłań pooperacyjnych,
B.  sprawności chorego,
C.  natężenia bólu,
D.  zaawansowania choroby nowotworowej.

Literatura:  Nowicki  A.,  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  Termedia,  Poznań  2009,
str. 168.



Zadanie 68.
Stosując  wysokie  dawki  leków  hormonalnych  u  chorych  z
zaawansowanym nowotworem należy zwrócić uwagę na:

A.  utratę apetytu,
B.  wypadanie włosów,
C.  zaburzenia pamięci,
D.  zwiększenie masy ciała i zatrzymanie płynów.

Zadanie 69.
U  chorych  napromienianych  na  obszar  jamy  brzusznej  zaleca  się
wg Joanny Tajer i Janusza Medera zmianę diety:

A.  miesiąc przed i w trakcie napromieniowań,
B . przez  okres  prowadzenia  napromieniowań  i  w  trzy

miesiące po ich zakończeniu,
C.  miesiąc po zakończeniu napromieniowań,
D.  nie ma potrzeby zmiany diety.

Literatura:  Jeziorski  A.  (red),  Onkologia.  Podręcznik  dla  pielęgniarek.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

Zadanie 70.
Guz Pancoasta jest szczególną postacią raka:

A.  płuca,
B.  nerki,
C.  piersi,
D.  wątroby.

Literatura:  Kordek  R.,  Onkologia  podręcznik  dla  studentów  i  lekarzy,
Medical Press, Gdańsk 2003, str. 114.

Zadanie 71.
Objawem  popromiennego  zapalenia  płuc  u  osoby  dorosłej  NIE
jest/są:

A.  kaszel,
B.  gorączka,
C.  nudności, wymioty,
D.  narastająca duszność.

Literatura:  Jeziorski  A.(red),  Onkologia.  Podręcznik  dla  pielęgniarek.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

Zadanie 72.
Który  lek  stosuje  s ię  do  leczenia  przy  przerzutach  nowotworu  do
kości?

A.  tramadol,
B.  opioidy,
C.  bisfosfoniany,
D.  preparaty wapnia.



Zadanie 73.
Najbardziej kardiotoksycznymi lekami spośród cytostatyków są:

A.  winkrystyna i winblastyna,
B.  doksorubicyna i daunorubicyna,
C.  metotrexat i cytarabina,
D.  cisplatyna i ifosfamid.

Literatura:  Orzechowska-Juzwenko  K.  (red):  Zarys  chemioterapii  nowotworów
narządowych i układowych. Wydawnictwo Volumed, Wrocław 2000.

Zadanie 74.
W  Polsce,  podstawą  prawną  zasad  obowiązujących  przy
przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu cytostatyków jest:

A .  Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B . Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  31  sierpnia

2000r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
przygotowywaniu,  podawaniu  i  przechowywaniu  leków
cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej,

C.  Ustawa o Działalności Leczniczej,
D . Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa

i  higieny  pracy  przy  stosowaniu  promieniowania
jonizującego.

Literatura: w/w rozporządzenie.

Zadanie 75.
Oznaczenie,  jakiego  markera  jest  przydatne  we  wczesnym
wykrywaniu raka jajnika?

A.  HCG,
B.  AFP,
C.  Ca 125,
D.  Ca 19-9.

Zadanie 76.
Pacjentka  lat  38  została  przyjęta  na  oddział  brachyterapii  z
rozpoznaniem  raka  macicy.  Zakwalifikowano  ją  do  leczenia
energią  promienistą.  W  trakcie  leczenia  po  osiągnięciu  1/3
dawki  chora  zaczęła  zgłaszać  złe  samopoczucie.  U  chorej
wystąpił miejscowy odczyn popromienny objawiający się:

A .  brakiem łaknienia,
B.  bolesnym parciem na odbytnicę,
C.  zmęczeniem,
D.  anemią.



Zadanie 77.
Jakie  narządy  wewnętrzne  są  najbardziej  narażone  na  skutki
uboczne  przy  napromienianiu  teleradioterapią  z  powodu  raka
piersi?

A.  mięsień sercowy,
B.  płuca,
C.  przełyk,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 78.
Kobieta,  lat  33,  w  trzeciej  dobie  po  limfadenektomii  pachowej  z
powodu  czerniaka,  zgłasza  pogorszenie  samopoczucia  od  godzin
porannych,  temperatura  ciała  37,2°C,  w  obrębie  rany
pooperacyjnej  tkanki  napięte,  bolesne.  Przyczyną  opisanej
sytuacji jest:

A .  zastój chłonki z następowym zakażeniem rany,
B.  spadek odporności pacjentki,
C.  reakcja na utratę krwi podczas zabiegu operacyjnego,
D . późny  odczyn  poprzetoczeniowy  na  krew  podaną  podczas

zabiegu operacyjnego.
Literatura:  Jeziorski  A.  red.:  Onkologia  -  podręcznik  dla  pielęgniarek,
PZWL, Warszawa 2005: 174.

Zadanie 79.
Pacjentowi  w  czasie  leczenia  napromienianiem  należy  przekazać
informacje o:

A.  systemie planowania leczenia,
B.  działaniu aparatury,
C.  systemie after loading chroniącym personel,
D . odczynach  popromiennych  i  sposobach  radzenia  sobie  z

nimi.

Zadanie 80.
Zespół ostrej lizy guza cechuje:

A.  powiększenie wątroby, obwodu brzucha, żylaki przełyku,
B.  silne bóle trzewne oraz zagrażającą niedrożność jelit,
C . owrzodzenie skóry w okolicy węzłów chłonnych lub zmian

nowotworowych z zagrażającym krwotokiem,
D . spadek  wartości  klirensu  kreatyniny,  wzrost  kreatyniny

oraz kwasu moczowego, bezmocz.



Zadanie 81.
Radioterapia  znalazła  zastosowanie  w  leczeniu  chorób
nowotworowych jako metoda:

A.  samodzielna,
B.  skojarzona,
C.  ratunkowa, paliatywna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 82.
Pacjentce  z  nowotworem  jajnika,  która  odczuwa  dolegliwości
bólowe  (5  w  skali  VAS)  podano  leki  przeciwbólowe.  Działania
pielęgniarskie podwyższające próg bólowy będą obejmowały:

A . zapewnienie  wypoczynku  i  spokoju  oraz  całkowite
wstrzymanie  się  od  wykonywania  czynności
pielęgnacyjnych,

B . wypełnienie  czasu  wolnego  i  dokładne  wywietrzenie
pomieszczenia bez względu na porę roku,

C . zapewnienie  komfortu  psychicznego  poprzez  wygodne
ułożenie  pacjentki  w  łóżku,  wsparcie,  psychoterapię
podtrzymującą,

D . zapewnienie  obecności  osoby  bliskiej,  pobudzanie  do
aktywności fizycznej, głośne słuchanie muzyki.

Literatura:  Koper  A.,  Wrońska  I.:  Problemy  pielęgnacyjne  pacjentów  z
chorobą nowotworową. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003.

Zadanie 83.
Pacjent,  lat  55,  zakwalifikowany  do  chemioterapii  i  leczony
Docetaxelem z powodu nawrotowego raka płuca. Podczas podawania
leku  doszło  do  jego  wynaczynienia.  Na  miejsce  wynaczynienia
należy zastosować:

A.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i zimny okład,
B.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i ciepły okład,
C.  hialuronidazę i zimny okład,
D.  tiosiarczan sodu i ciepły okład.

Literatura:  Jeziorski  A.  red.:  Onkologia  -  podręcznik  dla  pielęgniarek,
PZWL, Warszawa 2005, str. 177.

Zadanie 84.
C o  jest  najczęstszą  przyczyną  zgonów  w  ciągu  pierwszych  3
miesięcy po zabiegu przeszczepienia szpiku kostnego?

A.  niewydolność nerek,
B.  infekcje,
C.  zawał serca,
D.  niewydolność wątroby.



Zadanie 85.
Cisplatina należy do:

A.  leków alkilujących,
B.  antybiotyków,
C.  związków platyny,
D.  kortykosterydów.

Zadanie 86.
DIC to zespół:

A .  żyły głównej górnej,
B.  ostrego rozpadu guza,
C.  wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,
D.  ucisku rdzenia kręgowego.

Literatura:  Orzechowska-Juzwenko  K.  (red):  Zarys  chemioterapii  nowotworów
narządowych i układowych. Wydawnictwo Volumed, Wrocław 2000.

Zadanie 87.
Inicjacja nowotworu jest to:

A .  pierwszy etap rozwoju nowotworu,
B.  drugi etap rozwoju nowotworu,
C.  trzeci etap rozwoju nowotworu,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 88.
Jaka dieta jest zalecana przy napromienianiu jamy brzusznej?

A.  bezmleczna, bezglutenowa,
B.  małosolna, wysokobiałkowa,
C.  przetarta, bezresztkowa,
D.  lekkostrawna, bezsolna.

Zadanie 89.
Pacjenci  chorzy  na  nowotwory,  przygotowywani  do  transplantacji
szpiku  kostnego,  poddawani  są  fazie  przygotowawczej,  która
polega na:

A . znalezieniu  dawcy  szpiku  kostnego  identycznego  dla
wszystkich antygenów istotnych dla przeszczepu,

B.  pobraniu szpiku kostnego od dawcy,
C.  odizolowaniu pacjenta od jego środowiska,
D . podawaniu dużych dawek środków chemioterapeutycznych

oraz/lub radioterapii.
Literatura:  "Wybrane  aspekty  opieki  nad  pacjentem  onkologicznym"  pod  red.
M.E.  Krasuskiej  i  K.  Turowskiego,  NEUROCENTRUM,  Lublin  1996r.  (str.138,
rozdz. 10 "Transplantacja szpiku kostnego" L. Shilter, E. Rossman).



Zadanie 90.
U  chorych  zagrożonych  wystąpieniem  zespołu  DIC,  obserwację
pielęgniarską ukierunkowujemy szczególnie na:

A.  występowanie krwawień, wybroczyn, "siniaków",
B.  nagły, duży skok temperatury ciała,
C.  pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D.  przyrost masy ciała.

Literatura:  Deptała  A.  (red):  Onkologia  w  praktyce.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2006.

Zadanie 91.
W  przebiegu  nowotworów  istnieje  duże  ryzyko  zakrzepicy  żył
głębokich. Dodatkowo ryzyko to wzrasta przy stosowaniu:

A.  centralnych cewników żylnych,
B.  igieł typu "motylek",
C.  częstej kaniulacji żył obwodowych,
D.  żadne z powyższych.

Literatura:  Krzakowski  M.  (red):Onkologia  kliniczna.  Wydawnictwo  Medyczne
Borgis, Warszawa 2001.

Zadanie 92.
Eprex podawany jest przy spadku poziomu:

A.  hemoglobiny,
B.  leukocytów,
C.  białka,
D.  potasu.

Zadanie 93.
Kiedy  należy  podawać  chorym  środki  p/wymiotne  przy  terapii
cytostatykami?

A.  bezpośrednio po podaniu leków cytostatycznych,
B.  przed rozpoczęciem podawania leków cytostatycznych,
C . przed  podaniem  leków  cytostatycznych  i  przez  okres

24-72 godzin od ostatniego podania leków,
D . p o  12  godzinach  od  ostatniego  podania  leków

cytostatycznych.
Literatura:  "Wybrane  aspekty  opieki  nad  pacjentem  onkologicznym"  pod  red.
M.E.  Krasuskiej  i  K.  Turowskiego,  NEUROCENTRUM,  Lublin  1996r.  (str.147,
rozdz. 11- "Zwalczanie objawów" M. G. Donehower).



Zadanie 94.
Rehabilitacja przedoperacyjna w torakochirurgii polega na:

A . nauce  prawidłowej  techniki  i  odpowiedniego  toru
oddechowego,  ćwiczeń  przeciwzakrzepowych  i
ogólnousprawniających,

B . ćwiczeniach  kończyn  górnych  i  zwiększaniu  ruchomości
obręczy barkowej,

C . nauce oddychania torem brzusznym, jedynym możliwym po
operacjach w obrębie klatki piersiowej,

D . ćwiczeniach  mięśni  brzucha,  pomocnych  w  efektywnym
kaszlu.

Literatura:  Woźniewski  M.,  Kołodziej  J.:  Rehabilitacja  w  chirurgii,  PZWL
2006, str. 69.

Zadanie 95.
W celu zapobiegania rozwojowi obrzęku chłonnego kończyny górnej
p o  stronie  przeprowadzonej  amputacji  piersi,  zaleca  się
unikanie:

A.  gorących kąpieli, okładów i intensywnego opalania się,
B.  automasażu kończyny po stronie operowanej,
C.  noszenia protezy piersi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Woźniewski  M.:  Fizjoterapia  w  onkologii,  PZWL  2012,  str.
132-133.

Zadanie 96.
D o  wskazań  żywienia  pozajelitowego  w  opiece  onkologicznej
należą:

A . uszkodzenia  mięśnia  sercowego,  popromienne  zapalenie
płuc, zapalenie żył głębokich,

B.  wczesną fazę RZS,
C . wysoką niedrożność przewodu pokarmowego, popromienne

zapalenie jelit, zespół krótkiego jelita,
D . objawy  wzrostu  ciśnienia  śródczaszkowego  oraz

niewydolności nerek.
Literatura:  Jeziorski  A.  (red.)  Onkologia,  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2005, str. 239.

Zadanie 97.
Zasady  wykonywania  ćwiczeń  przez  chorych  poddanych  leczeniu
systemowemu z powodu nowotworów obejmują unikanie:

A.  wykonywania intensywnych ćwiczeń z obciążeniem,
B.  wykonywania ćwiczeń w dużych grupach,
C.  udziału w grach zespołowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: M. Woźniewski: Fizjoterapia w onkologii, PZWL 2012, str.45



Zadanie 98.
Rehabilitacja  psychologiczna  chorych  na  nowotwór  prowadzona
jest w oddziale onkologicznym:

A . przez  lekarza  psychiatrę  i  psychologa,  w  sytuacji
zaburzeń psychiatrycznych,

B . n a  podstawie  planu  działania  opracowanego  wspólnie
przez członków zespołu terapeutycznego,

C.  przez psychoterapeutę, w oparciu o zlecenie lekarskie,
D . przez  przedstawicieli-terapeutów  medycyny

niekonwencjonalnej.

Zadanie 99.
Kinezyterapia  we  wczesnym  (do  6  doby)  okresie  po  operacji
odtwórczej piersi obejmuje:

A . ćwiczenia  oddechowe,  przeciwzakrzepowe,  obręczy
barkowej,

B . przechodzenie  do  siadu  z  pozycji  leżącej  poprzez
pozycję boczną, z zakazem używania drabinki,

C . chodzenie  z  użyciem  balkonika  z  oparciem  się  na
przedramionach, w pozycji pochylonej,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Literatura: M. Woźniewski: Fizjoterapia w onkologii, PZWL 2012, str. 144.

Zadanie 100.
Bandażowanie kończyny z obrzękiem chłonnym ma na celu:

A.  unieruchomienie kończyny i ochronę przed urazami,
B . zatrzymanie  narastania  obrzęku  poprzez  zmniejszenie

przepływu żylno - limfatycznego,
C . utrwalenie drenażu limfatycznego, zwiększenie przepływu

żylno - limfatycznego,
D.  zapobieganie ostremu zapaleniu żył głębokich.

Literatura: M. Woźniewski: Fizjoterapia w onkologii, PZWL 2012, str.58

Zadanie 101.
Kompleks połowy wartości związany jest:

A .  zaniedbywaniem połowy ciała po uszkodzeniu OUN,
B.  z niedowładem jednej kończyny górnej,
C.  z niedowładem jednej kończyny dolnej,
D.  ze zmniejszeniem poczucia wartości po amputacji piersi.

Literatura:  Kwolka  A.  (red.)  Rehabilitacja  medyczna.  Tom  II,  Urban  &
Partner, Wrocław 2004, str. 614.



Zadanie 102.
W  jakim  celu  należy  prowadzić  rehabilitację  chorych  po
amputacji piersi?

A.  wypełnienia czasu podczas pobytu w szpitalu,
B . umożliwienia  spotkania  pacjentów  z  podobnymi

dolegliwościami,
C . zapobiegania  gromadzeniu  się  chłonki  tylko  w  okolicy

rany pooperacyjnej,
D . zwiększenia  zakresu ruchów stawu barkowego po  stronie

operowanej i zapobieganiu zastojowi chłonki.

Zadanie 103.
Ćwiczenia bierne to ćwiczenia:

A . wykonywane  przy  pomocy  osoby  drugiej,  bez  użycia  siły,
w  których  rola  pacjenta  ogranicza  się  wyłącznie  do
całkowitego rozluźnienia mięśni,

B . wykonywane  przy  pomocy  osoby  drugiej,  w  których  rola
pacjenta  ogranicza  się  do  całkowitego  rozluźnienia
mięśni,

C . wykonywane przy pomocy osoby drugiej, która podtrzymuje
kończynę  i  prowadzi  ruch,  a  bodziec  do  ruchu  daje  sam
pacjent,  który  w  miarę  możliwości  współdziała  w
wykonaniu ruchu,

D . wykonywane przy pomocy osoby drugiej,  której  zadaniem
jest  wyłączenie  masy  odcinka  ciała,  który  wykonuje
ruch.

Zadanie 104.
Czy prowadząc rehabilitację chorego po pneumonektomii, układamy
pacjenta w drenażu ułożeniowym?

A.  nie, gdyż nie jest potrzebny,
B . nie,  drenaż  jest  ssący,  aby  odessać  treść

surowiczo-krwistą,
C . tak,  chory  w  drenażu  ułożeniowym  leży  na  boku

operowanym,
D . nie,  chory  ma  drenaż  ssący,  aby  rozprężyć,  pozostałe

płuco.



Zadanie 105.
Drenaż limfatyczny to specyficzny rodzaj masażu polegający na:

A . ćwiczeniach  ruchowych,  ręcznym  drenażu  limfatycznym,
kompresjoterapii,

B . ręcznym  drenażu  limfatycznym,  masażu  relaksacyjnym,
bandażowaniu,

C . ćwiczeniach  ruchowych,  ćwiczeniach  oddechowych,
krioterapii,

D . ćwiczeniach ruchowych, ćwiczeniach przeciwzakrzepowych,
przerywanej kompresji pneumatycznej.

Literatura: Woźniewski M.: Fizjoterapia w onkologii, PZWL 2012, str. 54.

Zadanie 106.
D o  najważniejszych  elementów  usprawniania  leczniczego  chorych
nieprzytomnych zalicza się:

A .  tylko zastosowanie materaca zmiennociśnieniowego,
B.  ułożenie wyłącznie na boku,
C . regularną  zmianę  ułożenia  chorego,  zapobieganie

przykurczom mięśni i ograniczeniu ruchomości stawów,
D.  nie prowadzi się usprawniania.

Literatura:  Woźniewski  M.,  Kołodziej  J.:  Rehabilitacja  w  chirurgii,  PZWL
2006, str. 223.

Zadanie 107.
W okresie przedoperacyjnym w leczeniu nowotworów płuc niezbędna
jest  nauka efektywnego kaszlu, która powinna być prowadzona w
pozycji:

A . z  pochyleniem  ku  tyłowi  co  powoduje  rozluźnienie
mięśni,

B . z  pochyleniem  ku  przodowi  co  powoduje  rozluźnienie
mięśni,

C . leżącej  z  przygiętymi  kolanami  co  powoduje  rozluźnienie
mięśni,

D.  gdzie głowa znajduje się poniżej tułowia.
Literatura:  Koper  A.  (red.)  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  PZWL,  Warszawa
2011, str. 391.

Zadanie 108.
Prowadzenie rehabilitacji zawodowej u chorych na nowotwór może
przyczynić  s ię  do  wystąpienia  następujących  korzyści
psychologicznych:

A.  poczucie samodzielności,
B.  możliwość samorealizacji, odniesienia sukcesu,
C.  poprawa nastroju, korzystny wpływ na jakość życia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 109.
Czy  u  wszystkich  chorych  po  amputacji  piersi  powinna  być
prowadzona rehabilitacja?

A.  nie, w zależności od stanu chorej,
B.  to zależy od zaawansowania choroby i rodzaju operacji,
C . tak,  gdyż  jest  etapem  leczenia  choroby  nowotworowej

niezależnie  od  umiejscowienia  zmiany  i  stopnia
zaawansowania,

D . nie,  gdyż  nie  wszyscy  chorzy  mają  powikłania  po
leczeniu.

Zadanie 110.
U  chorych  z  małopłytkowością  NIE  jest  wskazane  uprawianie
sportów:

A.  pływania,
B.  jazdy na rowerze stacjonarnym,
C.  gry w piłkę nożną,
D.  nordic walking.

Literatura: M. Woźniewski: Fizjoterapia w onkologii, PZWL 2012, str. 6

Zadanie 111.
Osoba, która przebyła chorobę nowotworową:

A.  powinna wyłączyć się z życia zawodowego,
B.  może powrócić do pracy i należy ją do tego zachęcać,
C . powinna tylko skupić s ię na życiu zawodowym, aby uciec

od myślenia o chorobie,
D . warto,  aby  tylko  skupiła  s ię  na  przyjemnościach  i

unikała życia zawodowego.
Literatura:  Jeziorski  A.  (red.)  Onkologia,  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2005, str. 232.

Zadanie 112.
Zabiegi wspomagające efektywny kaszel polegają na:

A . Oklepywaniu  z  jednoczesnym  zaleceniem  pogłębienia
wdechu i wydłużenia wydechu co 3 - 4 oddech,

B . Ćwiczeniach oddechowych z oporem, wymawianiu głoski "r"
lub "h",

C . Masażu  wibracyjnym,  ucisku  palcami  na  tchawicę  w
wycięciu rękojeści mostka,

D.  Wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 113.
Rehabilitacja fizyczna przede wszystkim obejmuje:

A . trening  mięśni,  zaopatrzenie  ortopedyczne  i
protezowanie,

B.  wizualizacje i emocjonalne katharsis,
C.  zaopatrzenie ran i pielęgnację miejsca pooperacyjnego,
D . racjonalną  terapię  zachowań  oraz  elementy  terapii

analitycznej.
Literatura:  Jeziorski  A.  (red.)  Onkologia,  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2005, str. 230.

Zadanie 114.
Kiedy należy zaczynać rehabilitację chorego onkologicznie?

A . gdy  lekarz  lub  pielęgniarka  stwierdzi,  że  jest
konieczna,

B.  na prośbę chorego,
C . p o  zabiegu  chirurgicznym,  chemioterapii,

napromienianiu,
D.  po przyjęciu do szpitala, jeszcze przed leczeniem.

Zadanie 115.
Czy  opieką  paliatywną  obejmuje  się  tylko  pacjentów  z
zaawansowaną chorobą nowotworową?

A.  tak, ponieważ wymaga specyficznego leczenia,
B.  nie, obejmuje się także chorych z wirusem HIV,
C . nie,  w  Polsce  wszystkie  choroby  przewlekłe  są  objęte

opieką paliatywną,
D.  to zależy od decyzji lekarza prowadzącego.

Zadanie 116.
52-letni  mężczyzna,  chory  na  raka  płuca  w  zaawansowanym
stadium.  Przeciwbólowo  leczony  opioidami  o  przedłużonym
działaniu  w  ustalonych  dawkach.  Od  około  tygodnia  u  pacjenta
zaczęły występować (zwykle podczas kaszlu i gwałtownych ruchów)
napadowe,  krótko  trwające  bóle  o  stopniu  nasilenia  5  w  skali
VAS. Bóle o wyżej wymienionym charakterze są charakterystyczne
dla:

A.  nieskutecznego leczenia przeciwbólowego,
B.  zaawansowanej choroby nowotworowej,
C.  bólów przebijających,
D.  nieprawidłowego metabolizmu przyjmowanych leków.



Zadanie 117.
NLPZ  to  leki  stosowane  w  leczeniu  bólu  z  I  szczebla  drabiny
analgetycznej.  W  czasie  terapii  należy  rozważyć  korzyści  oraz
możliwość  wystąpienia  działań  niepożądanych.  NLPZ  mogą
powodować następujące działania niepożądane:

A.  suchość w ustach, zaparcia, drętwienie kończyn górnych,
B.  bóle brzucha, nudności i wymioty, krwawienia,
C . zwężenie  źrenic,  obrzęk  tarczy  nerwu  wzrokowego,

bradykardia,
D.  nadmierne pocenie się, poliuria, objaw Babińskiego.

Literatura:  Watson.  M.  S.,  Lucas  C.  F.,  Hoy  A.  M.,  Back  I.  N.  (red.  wyd.
polskiego  Kübler  A.)  Opieka  paliatywna,  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław
2007, str. 214-215.

Zadanie 118.
Z  podanych  poniżej  czynników  wskaż  te,  które  mają  wpływ  na
obniżenie progu bólowego:

A.  depresja,
B.  leki przeciwdepresyjne,
C.  rozproszenie uwagi,
D.  sen.

Zadanie 119.
Na którym stopniu drabiny analgetycznej znajduje się morfina?

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

Zadanie 120.
Przy  zastosowaniu,  jakich  leków  przeciwbólowych,  należy
jednocześnie ordynować środki przeczyszczające?

A.  uspokajających,
B.  opioidowych,
C.  niesterydowych leków przeciwzapalnych,
D.  niesterydowych leków przeciwbólowych.

Zadanie 121.
Opieka terminalna to:

A.  opieka chorego w wyznaczonym terminie,
B . część  opieki  paliatywnej,  nad  chorym  w  okresie

ostatnich  tygodni,  dni  lub  miesięcy,  gdy  staje  s ię
oczywiste, że zbliża się kres życia,

C . termin  anachroniczny,  nie  powinien  znajdować  się  w
literaturze,

D . opieka nad chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową,
leczonym silnymi narkotykami.



Zadanie 122.
Wyniszczenie  jest  objawem  często  spotykanym  u  pacjentów
pozostających pod opieką paliatywną, inaczej nazywamy je:

A .  anoreksją,
B.  kacheksją,
C.  sarkopenią,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, s.83, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 123.
Wskazaniem  do  przyjęcia  pacjenta  do  stacjonarnego  oddziału
medycyny paliatywnej/hospicyjnej NIE jest/są:

A.  paliatywna chemioterapia,
B . niemożliwy do opanowania w warunkach domowych ból lub

inny dokuczliwy objaw,
C.  wykonanie doraźnych zabiegów instrumentalnych,
D . wskazania  socjalne  lub  konieczność  zapewnienia

odpoczynku rodzinie pacjenta.
Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  red.:  Podstawy  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2005: 280.

Zadanie 124.
Założycielką ruchu hospicyjnego na świecie była:

A.  Elisabeth Kübler-Ross,
B.  Betty Neuman,
C.  Cicely Saunders,
D.  Callista Roy.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, str. 11-12, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008. Koper
A.(red.),  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  podręcznik  dla  studiów  medycznych,
str. 398, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2011.

Zadanie 125.
Stopień  natężenia  bólu  powyżej  7  w  skali  wizualno-analogowej
(VAS) oznacza:

A.  brak bólu,
B.  ból o umiarkowanym natężeniu,
C.  ból nie do wytrzymania,
D.  silny ból.



Zadanie 126.
Ból  przebijający  dzieli  s ię  na  dwa  typy  (spontaniczny  i
incydentalny) i cechuje się:

A . powolnym  narastaniem  (ok.  30  min.),  krótkim  trwaniem
(ok. 3-5 min.),

B . szybkim  narastaniem  (ok.  3-5  min.),  trwaniem  (ok.  30
min.).

C . szybkim  narastaniem  (ok.  3-5  min.),  krótkim  trwaniem
(ok. 3-5 min.),

D . powolnym  narastaniem  (ok.  30  min.),  trwaniem  (ok.  30
min.).

Literatura:  J.  Woroń,  J.  Wordliczek,  J.  Dobrogowski,  Co  wiemy  o  leczeniu
bólu przebijającego w roku 2012, s. 14-18, Terapia Nr 10 (279), 2012.

Zadanie 127.
Głównym celem opieki paliatywnej jest:

A .  zapewnienie bezpieczeństwa choremu i jego rodzinie,
B . łagodzenie  dolegliwości  i  pielęgnowanie  objawów

somatycznych,
C.  towarzyszenie przy umieraniu,
D.  poprawa jakości życia chorego i jego bliskich.

Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, s.399, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 128.
Jeśli  stosowanie  u  pacjenta  100  mg  tramadolu  w  odstępie  4
godzin, nie niweluje dolegliwości bólowych należy:

A.  podwoić dawkę leku,
B.  potroić dawkę leku,
C.  podawać 100 mg tramadolu w odstępie 2 godzin,
D . zastosować  leki  z  wyższego  poziomu  drabiny

analgetycznej.

Zadanie 129.
Trójstopniowa drabina analgetyczna jest:

A .  procedurą w leczeniu bólu przewlekłego,
B.  algorytmem w leczeniu bólu przewlekłego,
C.  standardem w leczeniu bólu przewlekłego,
D.  żadnym z wymienionych.

Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej  i  hospicyjnej,  s.71,  Wyd.  Lek.  PZWL,  Warszawa  2008.  A.  Koper
(red.),  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  podręcznik  dla  studiów  medycznych,
s.413, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2011.



Zadanie 130.
W  przypadku,  jakich  bólów  można  stosować  przeciwbólowo
stymulację elektryczną nerwów obwodowych?

A.  ostrych,
B.  tępych krótkotrwałych,
C.  przewlekłych,
D.  krótkotrwałych.

Zadanie 131.
Jak często należy wykonywać masaż w obrzęku limfatycznym?

A.  1-2 razy dziennie,
B.  nie więcej niż 1 raz dziennie,
C.  2-3 razy dziennie,
D.  3-4 razy dziennie.

Zadanie 132.
Co rozumiesz pod pojęciem godne warunki umierania?

A . zapewnienie  obecności  najbliższych,  zapewnienie
odejścia bez cierpienia,

B . pielęgnacja  skóry,  zapewnienie  sfery  socjalnej,
umożliwienie kontaktu z osobą duchowną,

C.  zapewnienie spokoju, ciszy, umiejętne leczenie bólu,
D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 133.
W połączeniu z różnymi metodami zwalczania bólu nowotworowego
pielęgniarki  stosują  u  pacjentów  wiele  technik  behawioralnych.
Ma to na celu:

A.  zmianę reakcji na ból,
B.  pogłębienie relaksu,
C.  podwyższenie progu bólowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 134.
Jakie  są  cele  i  zadania  zespołu  terapeutycznego  w  opiece
paliatywnej?

A . maksymalne  złagodzenie  bólu,  poprawa  jakości  życia
chorego i rodziny, przygotowanie do godnej śmierci,

B.  złagodzenie dolegliwości bólowych pacjenta,
C . poprawa  warunków  życia  chorego,  poprzez  właściwą

pielęgnację i leczenie,
D . maksymalne  złagodzenie  ubocznych  skutków  leczenia  i

terapii.



Zadanie 135.
Jakie czynniki wpływają na podwyższenie progu bólowego?

A.  złagodzenie objawów, niepokój, sen,
B.  zrozumienie, obecność innych, smutek,
C.  izolacja wewnętrzna, zrozumienie, sen,
D.  odpoczynek, sen, odwrócenie uwagi.



PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 361118
Zadanie 1.
W  którym  roku  Międzynarodowa  Rada  Pielęgniarek  stworzyła
"Kodeks etyki pielęgniarskiej"?

A.  1864,
B.  1965,
C.  1899,
D.  1986.

Zadanie 2.
Standardy powinny mieć charakter narzędzia:

A.  wiarygodnego,
B.  użytecznego i pragmatycznego,
C.  teoretycznego,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 3.
Zasadniczą  częścią  każdego  standardu  są  mierniki  służące  do
oceny, czyli:

A .  kwestionariusze,
B.  kryteria,
C.  oświadczenia standardowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 4.
Organizacja  pracy  bloku  operacyjnego  powinna  opierać  się  na
ściśle  opracowanych,  ustalonych  i  wdrożonych  procedurach  i
standardach postępowania. Procedura (z łac. procedo), to:

A .  postępowanie zgodne z zasadą placebo,
B . postępowanie wg ustalonego wzoru, całokształt przepisów

i zasad regulujących postępowanie,
C . system orzekający o  warunkach technologicznych danego

obiektu,
D.  zespół czynników warunkujących dobrostan jednostki.

Literatura: Z. Permoda.: "Zalecane rodzaje procedur i standardów postępowań
dla  bloku  operacyjnego"  Blok  operacyjny-organizacja  i  funkcjonowanie  -
materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej, Warszawa 3-4 czerwca 2004.



Zadanie 5.
Standard, to:

A . zbiór  norm,  który  określa  uzgodniony,  możliwy  do
zrealizowania  poziom  opieki  pielęgniarskiej,  ułatwia
zapewnienie  podstaw  kształcenia  i  doskonalenia
zawodowego  oraz  inspirowania  kierunków  rozwoju
naukowego w pielęgniarstwie,

B . wzór  i  norma  obowiązująca  (uznana  za  właściwą)  w
określonych sytuacjach społecznych,

C.  odpowiedź A i B prawidłowa,
D.  odpowiedź A i B nieprawidłowa.

Literatura: Ciuruś M. J., Pielęgniarstwo operacyjne, ADI Łódź, 1998.

Zadanie 6.
Badanie  satysfakcji  pacjentów  nie  jest  łatwe  ze  względu  na
subiektywne opinie i odczucia pacjentów. Do najprostszych metod
należą:

A.  analiza skarg i wniosków,
B.  rozmowy doraźne,
C.  badania ankietowe,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 7.
Celem  zachowania  czystości  onkologicznej  podczas  wykonywania
zabiegu chirurgicznego jest:

A . niedopuszczenie  do  kolonizacji  rany  operacyjnej
drobnoustrojami,

B . utrzymanie  rany  w  wysokim  stopniu  czystości
mikrobiologicznej,

C . zabezpieczenie  pola  operacyjnego  przed  rozsiewem
komórek nowotworowych i wznową miejscową nowotworu,

D . zapobieganie  zakażeniu  u  chorych  z  obniżoną
odpornością.

Literatura:  Ciuruś  M.,  Pielęgniarstwo  operacyjne,  Makmed  Lublin  2007,  str.
235.

Zadanie 8.
Pielęgniarka operacyjna swoją pracę odnotowuje w:

A.  książce raportów,
B.  protokole pielęgniarki operacyjnej,
C.  księdze operacyjnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Ciuruś  M.  J.:  Pielęgniarstwo  operacyjne.  Makmed  Lublin  2008;
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dn.  10.VIII.2001  r.  w  sprawie  rodzajów
dokumentacji  medycznej  w  zakładach  opieki  zdrowotnej,  sposobu  jej
prowadzenia  oraz  szczególnych  warunków  jej  udostępniania  (Dz.  U.  Nr  88,
poz. 966).



Zadanie 9.
Protokół pielęgniarki operacyjnej powinien zawierać:

A . dane  personalne  pacjenta,  numer  sal i  operacyjnej  i
protokołu, rozpoznanie i metodę operacji,

B . skład  osobowy  zespołu  chirurgiczno-anestezjologicznego,
czas trwania znieczulenia i zabiegu operacyjnego,

C . i lość  i  wykaz  asortymentu  zastosowanego  do  zabiegu
operacyjnego  oraz  wszystkie  ważne  informacje  dotyczące
pacjenta i zabiegu operacyjnego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Ciuruś  M.J.:  Pielęgniarstwo  operacyjne,  Wydawnictwo  MAKm,
Lublin 2007.

Zadanie 10.
Planując  l iczbę  pielęgniarek  operacyjnych  w  nowoutworzonym
bloku operacyjnym wziąć należy pod uwagę:

A . zadania  podstawowe  (instrumentowanie)  i  dodatkowe
(dezynfekcja,  sterylizacja)  wynikające  z  obowiązków
nałożonych na pielęgniarki operacyjne w danym szpitalu,

B.  ilość dni wolnych od pracy w danym roku kalendarzowym,
C . przewidywana absencja w pracy wynikająca z zatrudnienia

osób bardzo młodych lub starszych,
D . i lość zaplanowanych i zakontraktowanych zabiegów z NFZ

w danym okresie rozliczeniowym.
Literatura:  Ciuruś  M.,  Pielęgniarstwo  operacyjne,  Makmed  Lublin  2007,  str.
61.

Zadanie 11.
Zadaniem  zespołu  do  spraw  kontroli  zakażeń  szpitalnych  w
aspekcie pracy bloku operacyjnego NIE jest:

A .  analizowanie dróg szerzenia się zakażeń szpitalnych,
B . nadzorowanie  segregacji  i  utylizacji  odpadów  bloku

operacyjnego,
C . podejmowanie  decyzji  o  zamknięciu  sal i  operacyjnej,

oddziału  szpitalnego  ze  względu  na  zagrożenie
epidemiologiczne,

D . nadzorowanie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  bloku
operacyjnym.

Literatura: Ciuruś M., Pielęgniarstwo Operacyjne, Wyd. Makmed. Lublin 2007,
str. 119.



Zadanie 12.
Opieka przedoperacyjna nad pacjentem rozpoczyna się:

A .  w momencie przyjęcia go na oddział,
B.  w momencie rozpoczęcia diagnozowania,
C.  na bloku operacyjnym,
D . w  chwili  poinformowania go przez  lekarza o  konieczności

leczenia operacyjnego.
Literatura:  red.  M.  Szewczyk,  R.  Ślusarz,  Pielęgniarstwo  w  chirurgii,  Rola,
funkcje  i  zadania  pielęgniarki  w  opiece  nad  osobą  chorą,  Wydawnictwo
Medyczne BORGIS W-wa 2006r.

Zadanie 13.
W przypadku śródoperacyjnego uszkodzenia rękawiczki należy:

A . zdezynfekować miejsce uszkodzenia środkiem alkoholowym
przez 2 minuty,

B.  założyć kolejną rękawiczkę na uszkodzoną,
C.  założyć nową jałową rękawiczkę,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Literatura: Debrand-Passard A. G. Luce-Wunderle,  Pielęgniarstwo operacyjne,
Wydawnictwo ELSEVIER Urban&Partner Wrocław 2010, str. 73.

Zadanie 14.
W  dniu  operacji  jedna  z  pielęgniarek  instrumentariuszek
odmówiła instrumentowania do zabiegu/eksperymentu medycznego/.
Pielęgniarka operacyjna:

A.  może ustnie odmówić uczestniczenia w zabiegu,
B . może  ustnie  odmówić  uczestniczenia  w  zabiegu,  podając

przyczynę,
C.  nie może odmówić uczestnictwa w dniu zabiegu,
D . m a  prawo  odmówić  uczestnictwa  w  zabiegu  podając

przyczynę odmowy na piśmie.

Zadanie 15.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie NIE jest członkiem:

A.  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
B.  Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN),
C.  Europejskiej Grupy Pielęgniarek Badaczy (WENR),
D . Europejskiego  Forum  Stowarzyszeń  Pielęgniarskich  przy

UE (EFN).



Zadanie 16.
Sterylizacja  radiacyjna  to  metoda,  w  której  czynnikiem  bójczym
jest:

A . elektromagnetyczne  i  elektronowe  promieniowanie
jonizujące,

B.  tlenek etylenu,
C . zjonizowany  gaz  o  odpowiednio  dużej  koncentracji

cząstek naładowanych elektrycznie,
D.  paraformaldehyd.

Literatura:  Ciuruś  M.,  Pielęgniarstwo  operacyjne,  Makmed  Lublin  2007,  str.
198.

Zadanie 17.
Akceptacja osoby pacjenta oznacza:

A.  przyjmowanie go takim jaki jest,
B.  przyznawanie mu racji,
C .  wytykanie mu słabości,
D.  ocenianie go.

Literatura:  Zahradniczek  K.,  Wprowadzenie  do  Pielęgniarstwa,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL 1999r.

Zadanie 18.
P o  otwarciu  jam  ciała  instrumentującej  pielęgniarce  operacyjnej
NIE wolno podawać chirurgowi:

A.  serwet zabezpieczonych nitką barytową,
B.  małych, luźnych, nieumocowanych na narzędziu gazików,
C.  trzywarstwowych serwet,
D.  niewchłanialnych serwet.

Literatura: Ciuruś M., Pielęgniarstwo Operacyjne, Wyd. Makmed. Lublin 2007,
str. 181.

Zadanie 19.
Bezpieczny  okres  przechowywania  sterylnych  pakietów  z
instrumentami zależy od rodzaju opakowania.  Nawet  5  lat  można
przechowywać sprzęt zapakowany w:

A.  kontener sterylizacyjny przechowywany w szafie,
B.  dwie warstwy papieru krepowego,
C.  dwie torebki foliowo-papierowe,
D . dwie torebki foliowo-papierowe umieszczone dodatkowo w

torebce osłonowej przechowywany w szafie.
Literatura: Ciuruś M., Pielęgniarstwo Operacyjne, Wyd. Makmed, Lublin 2007,
str. 202.



Zadanie 20.
Pielęgniarka  operacyjna  może  odmówić  uczestniczenia  w
eksperymencie medycznym:

A.  podając przyczynę na piśmie,
B.  bez podania przyczyny, ustnie,
C.  podając przyczynę ustnie,
D.  bez podania przyczyny, na piśmie.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  15  lipca  2011  r.  o  zawodach  pielęgniarki  i
położnej (Dz. U. Nr 174, poz.1039) - art. 12, ust.2.

Zadanie 21.
I l e  razy  może  być  użyty  do  sterylizacji  materiał  opakowaniowy
(papier krepowy, torebki, włóknina)?

A.  jeden raz,
B . dwa razy, o i le makroskopowo nie stwierdzamy uszkodzeń

mechanicznych,
C . kilka  razy,  o  i le  sprzęt  wyjęty  z  opakowania  nie  był  w

ogóle użyty do operacji,
D . dwa  razy,  o  i le  opakowanie  nie  miało  kontaktu  z

materiałem  zakaźnym  pochodzącym  od  operowanego
pacjenta.

Literatura: Ciuruś M., Pielęgniarstwo Operacyjne, Wyd. Makmed. Lublin 2007,
str. 167.

Zadanie 22.
Protokół pielęgniarki operacyjnej służy między innymi do:

A.  dokumentowania pracy pielęgniarki operacyjnej,
B.  rejestrowania czasu trwania zabiegu,
C . notowania  i lości  zużytego  materiału,  leków,  szwów

chirurgicznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne, ADI Łódź, 1998.

Zadanie 23.
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydaje:

A.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
C.  Ministerstwo Zdrowia,
D.  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Literatura:  Ustawa  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej  z  dnia  15  lipca
2011r., rozdział 2, art. 7.



Zadanie 24.
W którym roku powstała Międzynarodowa Rada Pielęgniarek?

A.  1986,
B.  1899,
C.  1965,
D.  1864.

Zadanie 25.
Skargę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mają
prawo złożyć następujące osoby:

A.  pacjent lub rodzina pacjenta,
B.  pracodawca,
C.  sąd lub prokurator,
D.  wszyscy wymienieni mają takie prawo.

Zadanie 26.
Błędem w komunikowaniu pielęgniarka-pacjent jest:

A .  aktywne słuchanie,
B.  ganienie, moralizowanie,
C.  zadawanie pytań,
D.  zapewnienie właściwych warunków do rozmowy.

Literatura:  Zahradniczek  K.,  Wprowadzenie  do  Pielęgniarstwa,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL 1999 r.

Zadanie 27.
Gruntowne mycie i dezynfekcja sal i operacyjnej powinny odbywać
się:

A .  po każdym zabiegu operacyjnym,
B . p o  zakończonych  zabiegach  planowych  w  każdym  dniu

operacyjnym,
C.  jeden raz w tygodniu,
D.  po każdym zabiegu septycznym.

Literatura: Ciuruś M., Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego, str. 407.

Zadanie 28.
W Polsce dokumentem dotyczącym praw pacjenta jest:

A .  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
B.  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
C.  Ustawa o pobieraniu komórek, tkanek i narządów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 29.
Skuteczność  sterylizacji  monitoruje  s ię  wskaźnikami  fizycznymi,
chemicznymi i biologicznymi. Wskaźnikiem biologicznym jest/są:

A.  arkusz testowy Bowie - Dick,
B.  temperatura,
C.  czas działania czynnika sterylizującego,
D.  fiolkowe spory bakteryjne z bakteryjną pożywką.

Literatura: Ciuruś M., Pielęgniarstwo Operacyjne, Wyd. Makmed. Lublin 2007,
str. 200.

Zadanie 30.
Zakażenia  szpitalne  szerzą  się  różnymi  drogami.  Największa
ilość zakażeń szerzy się przez:

A.  drogę kropelkową,
B.  cząsteczki kurzu,
C.  złuszczony naskórek,
D.  ręce personelu.

Literatura: Ciuruś M., Pielęgniarstwo Operacyjne, Wyd. Makmed. Lublin 2007,
str. 104.

Zadanie 31.
N a  sali  operacyjnej  rozpoczęło  s ię  standardowe  pobranie  nerki
lewej od dawcy spokrewnionego żywego.W którym miejscu przecina
się szypułę naczyniową?

A . w  miejscu  odejścia  naczyń  nerkowych  od  żyły  głównej
dolnej i aorty,

B . około 2 cm od miejsca odejścia naczyń nerkowych od żyły
głównej dolnej i aorty,

C . około 3 cm od miejsca odejścia naczyń nerkowych od żyły
głównej dolnej i aorty,

D . około 4 cm od miejsca odejścia naczyń nerkowych od żyły
głównej dolnej i aorty.

Zadanie 32.
Resekcja  żołądka  wykonywana  metodą  Billrotha  I  -  Rydygiera
polega na wycięciu obwodowej części żołądka i odźwiernika oraz:

A . zamknięciu dwunastnicy na głucho, a żołądek zespala się
z jelitem czczym,

B.  zespoleniu przełyku z jelitem czczym,
C . zespoleniu  pozostałej  części  żołądka  z  dwunastnicą

koniec do końca,
D . zespoleniu  pozostałej  części  żołądka  z  dwunastnicą

koniec do końca, wykonanie dodatkowo zespolenia Brauna.
Literatura:  Harmsen  G.:  Przebieg  operacji  od  A  do  Z.  Praktyczny  przewodnik
dla instrumentariuszek.



Zadanie 33.
P o  zakończonej  laparoskopii  urologicznej  optykę  endoskopową
należy:

A.  zamoczyć w detergencie,
B.  przetrzeć 97% spirytusem, wysterylizować w autoklawie,
C.  przepłukać roztworem 0,9% NaCl,
D.  przepłukać wodą utlenioną.

Literatura:  Zasady  zapobiegania  zakażeniom  przenoszonym  przez  sprzęt
endoskopowyûMedycyna Praktyczna nr 5/6 2001

Zadanie 34.
W  trakcie wykonywania operacji  usunięcia pęcherzyka żółciowego
metodą  otwartą  należy  podać  podwiązki/podkłucia  na  tętnicę
pęcherzykową i przewód:

A.  pęcherzykowy,
B.  żółciowy wspólny,
C.  wątrobowy prawy,
D.  wątrobowy wspólny.

Literatura:  Czarnecka  Z.,  Malińska  W.:  Instrumentarium  i  przebieg  zabiegów
w  chirurgii,  ginekologii  i  urologii.  McLatchie  G.  R.:  Oksfordzki  podręcznik
chirurgii, Wydawnictwo Czelej, 2007.

Zadanie 35.
Endarterektomia tętnicy szyjnej wewnętrznej to:

A . wyłuszczenie  blaszki  miażdżycowej  z  tętnicy  szyjnej
wewnętrznej,

B . odtworzenie  ciągłości  przepływu  w  tętnicy  szyjnej  za
pomocą wytworzenia pomostu omijającego,

C . zamknięcie  tętnicy  szyjnej  zewnętrznej  i  poszerzenie
tętnicy szyjnej wewnętrznej,

D.  zmniejszenie napływu krwi tętniczej do tętnicy szyjnej.
Literatura:  Luce-Wunderle  G.,  Debrand-Passard  A.,  Pielęgniarstwo
Operacyjne, Wyd. Elsevier Urban&Parter, Wrocław 2013, str. 317.

Zadanie 36.
Resekcja całego płuca to:

A.  bilobektomia,
B.  pneumonektomia,
C.  lobektomia,
D.  segmentektomia.

Literatura:  G.  Luce-Wunderle,  A.  Debrand-Passard,  Pielęgniarstwo
Operacyjne, Wyd. Urban&Partner, 2006, s. 378.



Zadanie 37.
Istotą zaćmy jest:

A .  brak widzenia stereoskopowego,
B.  podwójne widzenie,
C.  oczopląs,
D.  częściowe lub całkowite zmętnienie soczewki.

Literatura: Niżankowska M., Podstawy okulistyki, wyd. 2000r.

Zadanie 38.
Kępki żółte są:

A.  nowotworem złośliwym,
B.  zakażeniem wirusowym,
C.  nowotworem łagodnym,
D.  zakażeniem bakteryjnym.

Zadanie 39.
Łatwe  męczenie  s ię  kończyn  podczas  chodzenia,  znaczne
osłabienie  si ły  mięśniowej,  zanik  mięśni  kończyn  dolnych,  stale
utrzymujące się zblednięcie skóry zwłaszcza stóp to objawy:

A.  zespołu Leriche'a,
B.  zespołu Reynaudsa,
C.  choroby Buergera,
D.  zakrzepicy tętnic stopy.

Literatura:  (red.)  Noszczyk  W.,  Chirurgia  t.  2.  PZWL  Warszawa  2005,  str.
573.

Zadanie 40.
W skład zestawu narzędzi służącego do oceny przewodu słuchowego
zewnętrznego oraz błony bębenkowej wchodzi:

A .  wziernik Hartmanna, wziernik Siegle'a, otoskop,
B.  wziernik Siegle'a, wziernik Kiliana,
C.  otoskop, wziernik Kiliana,
D.  wziernik Siegle'a, otoskop, wziernik Kiliana.

Literatura:  Janczewski  G.,  Gożdzik  T.  -  Żołnierkiewicz  Konsultacje
laryngologiczne PZWL 1990 str. 60.

Zadanie 41.
Manewr Heimlicha stosujemy podczas:

A.  intubacji,
B.  zakrztuszenia,
C.  tracheotomii,
D.  zakładania tamponady przedniej nosa.

Literatura:  Bożydar  Latkowski  Otolaryngologia  dla  studentów  medycyny  i
stomatologii. PZWL 1995r. str. 199.



Zadanie 42.
Amputację zamkniętą kończyny wykonuje się w przypadkach, gdy:

A.  pole operacyjne jest zakażone,
B.  pole operacyjne jest czyste,
C.  doszło do rozległych zmiażdżeń i martwicy tkanek,
D.  zezwala się na wygojenie tkanek przez ziarninowanie.

Literatura:  Dega  W.:  Ortopedia  i  rehabilitacja,  T-II,  PZWL  Warszawa  1983,
str. 913.

Zadanie 43.
Pielęgniarka  operacyjna  przygotowuje  do  zabiegu  operacyjnego
oprócz  stolika  podręcznego  Mayo,  stolik  dodatkowy.  Które  ze
stwierdzeń jest NIEPRAWIDŁOWE:

A . stolik  dodatkowy  wykorzystuje  tylko  i  wyłącznie  do
jednego zabiegu operacyjnego,

B . stolik  dodatkowy  wykorzystuje  s ię  do  wszystkich
zabiegów zaplanowanych w jednej sali operacyjnej,

C . obłożenie  stolika  powinno  zawierać  warstwę
nieprzemakalną,

D . stolik  powinien  znajdować  się  w  bezpiecznej  odległości
od ściany.

Literatura: Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne

Zadanie 44.
Cięcie poprzeczne Pfannenstiela to dostęp operacyjny przez:

A.  boczną krawędź mięśnia prostego,
B.  mięsień prosty, który zostaje rozwarstwiony w połowie,
C.  cięcie skośne w podbrzuszu prawym,
D.  cięcie symetryczne między dwoma kolcami biodrowymi.

Literatura:  Czarnecka  Z.,  Malińska  W.,  Instrumentarium  i  przebieg  zabiegów
w chirurgii, ginekologii i urologii, Makmed Lublin 2006, str. 129.

Zadanie 45.
Leczenie  oszczędzające  (BCT)  w  przypadku  stwierdzenia  u
pacjentki  raka  piersi  polega  na  wycięciu  guza  nowotworowego  w
granicach:

A.  tkanek zdrowych,
B . tkanek  zdrowych  oraz  regionalnych  węzłów  chłonnych

pachy,
C . tkanek  zdrowych  oraz  regionalnych  węzłów  chłonnych

pachy i zastosowanie radioterapii uzupełniającej,
D . tkanek  zdrowych  i  zastosowanie  radioterapii

uzupełniającej.
Literatura:  Boyd,  M.E.:  Praktyczna  chirurgia  ginekologiczna.  Zasady
postępowania.  PZWL,  1995.  Bręborowicz,  G.H.(red.):  Położnictwo.  Podręcznik
dla  pielęgniarek  i  położnych.  PZWL,  2002.  Chung  A.  Maureen,  Cady  Blake:
Operacyjne leczenie chorych na raka sutka. Medycyna Praktyczna - Chirurgia,



10/2001. Czarnecka, Z., Malińska, W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów w
chirurgii,  ginekologii  i  urologii.  Adi,  1998.  Kern,  A.  Kenneth:
Postępowanie  diagnostyczne  w  objawowych  chorobach  sutka.  Medycyna
Praktyczna  -  Chirurgia,  9/2001.  Klimek,  R.  (red.):  Położnictwo.  PZWL,  1988.
Martius,  G.(red.):  Operacje  ginekologiczne.  Urban  &  Partner,  2000.  Wożniak,
W. (red.): Anatomia człowieka. Urban & Partner, 2001.

Zadanie 46.
Zgorzel gazową powodują bakterie z grupy:

A.  Clostridium,
B.  Klebsiella,
C.  Staphylococcus,
D.  Streptococcus.

Literatura:  Gaździk  T.  Sz.:  Podstawy  ortopedii  i  traumatologii,  PZWL,
Warszawa 2001, str. 295.

Zadanie 47.
Według jakiej skali określa się stopnie niedokrwienia kończyn?

A.  Glasgow,
B.  Norton,
C.  VAS,
D.  Fontaine'a.

Zadanie 48.
Pacjent  z  objawami  zapalenia  wyrostka  robaczkowego.  Z  cięcia
McBurneya otworzono jamę otrzewną,  odszukano kątnicę i  leżący
na niej wyrostek robaczkowy. Do uchwycenia wyrostka podajemy:

A.  kleszczyki Allisa (szapi),
B.  kleszczyki Mikulicza,
C.  klem jelitowy miękki,
D.  kleszczyki Kochera.

Literatura:  Czarnecka  Z.,  Malińska  W.:  Instrumentarium  i  przebieg  zabiegów
w chirurgii, ginekologii i urologii.

Zadanie 49.
D o  zabiegu  usunięcia  zatoru  tętnicy  kończyny  dolnej  należy
przygotować:

A.  kleszcze naczyniowe,
B.  ssak z delikatną końcówką,
C.  cewnik Fogarthy'ego,
D.  cewnik Foleya.

Literatura: Czarnecka Z.,  Malińska W.:  Instrumentarium w przebieg zabiegów
w  chirurgii,  ginekologii  i  urologii,  Wydawnictwo  Makmed,  Lublin  2006,  str.
112.



Zadanie 50.
N a  sali  operacyjnej  rozpoczyna  się  pobranie  serca  od
25-letniego  dawcy.  Szew  stabilizujący  kaniulę  do  podania  płynu
kardioplegicznego należy założyć w:

A.  żyle głównej górnej,
B.  żyłach płucnych lewych,
C.  pniu tętnicy płucnej,
D.  aorcie.

Zadanie 51.
ESWL to zabieg:

A.  kruszenia kamieni falami uderzeniowymi,
B.  oglądania kamieni aparatem RTG przy pomocy ramienia C,
C.  założenia cewnika do nerki,
D.  podania kontrastu do układu moczowego.

Literatura:  red.  Czarneckiej  Z.,  Malińskiej  W.:  Instrumentarium  i  przebieg
zabiegów  w  urologii,  Makmed,  Lublin  2006.  red.  Zielińskiego  J.,  Lenki  J.:
Urologia tom III. 40-lecie Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Zadanie 52.
Jakie  narzędzia  chirurgiczne  służą  do  uchwycenia  jajnika  w
czasie jego klinowego wycięcia?

A.  kleszczyki naczyniowe Peana,
B.  kleszczyki Allisa (Chapi),
C.  klemy naczyniowe typu Pots,
D.  kocher prosty.

Literatura: Czarnecka Z.  i  Malińska W.,  Instrumentarium i  przebieg zabiegów
w chirurgii, ginekologii i urologii, 2006, str. 181.

Zadanie 53.
Podstawowym sposobem leczenia czerniaka jest:

A .  napromienianie,
B.  chemioterapia,
C.  wycięcie chirurgiczne,
D.  napromienianie i chemioterapia.

Literatura: Noszczyk W., Chirurgia t. II, PZWL Warszawa 2005, str. 1013.

Zadanie 54.
Żylaki przełyku są następstwem:

A.  marskości wątroby,
B.  zaburzeń motoryki przełyku,
C.  choroby refluksowej przełyku,
D.  choroby wrzodowej żołądka.



Zadanie 55.
Odcinkowe uwypuklenie tętnicy powstające na skutek uszkodzenia
jej ściany to:

A.  krwiak,
B.  tętniak,
C.  zator,
D.  zakrzep.

Literatura:  (red.)  Noszczyk  W.,  Chirurgia  t.  2.  PZWL  Warszawa  2005,  str.
577.

Zadanie 56.
W przewlekłej niewydolności tętnic, tętno jest:

A .  prawidłowe,
B.  nitkowate,
C.  słabe lub nieobecne,
D.  mocno wyczuwalne.

Literatura:  Tatoń  J.,  Czech  A.:  Diagnostyka  internistyczna.  PZWL,  Warszawa
2002.

Zadanie 57.
Trombektomia, to:

A .  podwiązanie krwawiącego naczynia,
B.  usunięcie skrzepliny z naczynia żylnego,
C.  zespolenie naczynia żylnego,
D.  zatkanie naczynia (zakrzepica).

Literatura: Rykowisk H.: Choroby naczyń. PZWL, Warszawa 1990.

Zadanie 58.
Najskuteczniejszą  metodą  wczesnego  wykrywania  raka  piersi
jest/są:

A.  punkcja cienkoigłowa,
B.  badanie histopatologiczne,
C.  samokontrola piersi,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 59.
Doszczętne wycięcie pęcherza moczowego, to:

A .  cystostomia,
B.  resectio partialis vesicae urinae,
C.  cystotomia,
D.  cystectomia.

Literatura:  Czarnecka  Z.,  Malińska  W.:  Instrumentarium  i  przebieg  zabiegów
w  chirurugii,  ginekologii  i  urologii,  Wydanictwo  Makmed,  Lublin  2006,  str.
216.



Zadanie 60.
Bilobektomia jest to usunięcie:

A .  dwóch sąsiednich płatów płuca,
B.  dwóch nie sąsiadujących z sobą płatów płucnych,
C.  całego jednego płata i częściowego płata sąsiedniego,
D.  lewego górnego płata wraz z języczkiem.

Literatura: G. Harmsen, Przebieg Operacji.

Zadanie 61.
Tonsillektomia, to:

A .  usunięcie migdałka gardłowego,
B.  usunięcie migdałków podniebiennych,
C.  nacięcie migdałka podniebiennego,
D . usunięcie  migdałka  gardłowego  i  migdałków

podniebiennych.

Zadanie 62.
Zabieg stulejki to usunięcie:

A .  przyrośniętej do żołędzi skóry,
B.  zwężenia cewki,
C.  nadmiaru skóry na żołędzi,
D.  narośli na żołędzi.

Literatura:  red.  Czarneckiej  Z.,  Modzinskiej  W.:  Instrumentarium  i  przebieg
zabiegów  w  urologii.  red.  Zielińskiego  J.,  Lenki  J.:  Urologia  tom  III.
40-lecie Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Zadanie 63.
D o wykonania zabiegu laparoskopii operacyjnej celem wytworzenia
odmy otrzewnowej wprowadza się do jamy otrzewnowej:

A .  podtlenek azotu,
B.  dwutlenek węgla,
C.  tlenek węgla,
D.  powietrze.

Literatura:  Boyd,  M.E.:  Praktyczna  chirurgia  ginekologiczna.  Zasady
postępowania.  PZWL,  1995.  Bręborowicz,  G.H.(red.):  Położnictwo.  Podręcznik
dla  pielęgniarek  i  położnych.  PZWL,  2002.  Chung  A.  Maureen,  Cady  Blake:
Operacyjne leczenie chorych na raka sutka. Medycyna Praktyczna - Chirurgia,
10/2001. Czarnecka, Z., Malińska, W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów w
chirurgii,  ginekologii  i  urologii.  Adi,  1998.  Kern,  A.  Kenneth  :
Postępowanie  diagnostyczne  w  objawowych  chorobach  sutka.  Medycyna
Praktyczna  -  Chirurgia,  9/2001.  Klimek,  R.  (red.):  Położnictwo.  PZWL,  1988.
Martius,  G.(red.):  Operacje  ginekologiczne.  Urban  &  Partner,  2000.  Wożniak,
W. (red.): Anatomia człowieka. . Urban & Partner, 2001.



Zadanie 64.
Najlepszym  miejscem  do  wytworzenia  przetoki  tętniczo-żylnej  do
hemodializ jest:

A .  kończyna dolna,
B.  kończyna górna,
C.  dół podkolanowy,
D.  okolica kostki przyśrodkowej.

Literatura:  Noszczyk W.:  Chirurgia tętnic i  żył  obwodowych. PZWL, Warszawa
1998.

Zadanie 65.
Zabieg pobrania szpiku do transplantacji należy wykonać w sali:

A .  opatrunkowej,
B.  endoskopowej,
C.  indukcyjnej,
D.  operacyjnej.

Zadanie 66.
Dekortykacja polega na:

A . wycięciu  ropniaka  wraz  z  miąższem  płucnym  w
zaawansowanych przypadkach,

B.  ewakuacji ropniaka wraz z wycięciem jego komory,
C . usunięciu  resztkowej  jamy  ropniaka  wraz  z  tkanką

płucną,
D . odkorowaniu  i  pełnym  usunięciu  pogrubionej  opłucnej

tzw. "pancerza" ograniczającego ruchomość płuc.
Literatura: H.Grewe i K.Kremer, Chirurgia operacyjna t. I

Zadanie 67.
Koniecznym  warunkiem  przeprowadzenia  zabiegu
kardiochirurgicznego w krążeniu pozaustrojowym jest:

A .  podniesienie temperatury ciała o 2˚C,
B.  obniżenie krzepliwości krwi przez podanie heparyny,
C.  przetoczenie masy erytrocytarnej,
D.  podanie preparatów kwasu acetylosalicylowego.

Literatura: Religa Z.(red.): Zarys kardiochirurgii. PZWL, Warszawa 1993

Zadanie 68.
D o  zespolenia  naczyń  tętniczych  (bok  do  boku)  używamy  szwów
chirurgicznych atraumatycznych:

A.  wchłanianych naturalnych,
B.  wchłanianych syntetycznych,
C.  niewchłanialnych jedwabnych,
D.  niewchłanialnych syntetycznych.

Literatura:  Noszczyk W.:  Chirurgia tętnic i  żył  obwodowych. PZWL, Warszawa
1998.



Zadanie 69.
Elektrokoagulacja szyjki macicy polega na wycięciu:

A.  całej szyjki macicy,
B.  szyjki macicy i założeniu szwu,
C.  stożka części pochwowej szyjki macicy,
D . szyjki  macicy  i  przedniej  ściany  pochwy  w

zdiagnozowanym raku szyjki macicy.
Literatura:  Czarnecka  Z.,  Malińska  W.,  Instrumentarium  i  przebieg  zabiegów
w chirurgii, ginekologii i urologii, Makmed Lublin 2006, str. 151.

Zadanie 70.
Najprostszym sposobem opanowania krwawienia z nosa jest:

A .  tamponada przednia nosa,
B.  założenie gąbki fibrynowej,
C.  tamponada tylna,
D . ucisk  skrzydełek  nosa  w  miejscu  przejścia  części

miękkich w rusztowanie kostne.
Literatura:  Otolaryngologia  dla  studentów  medycyny  i  stomatologii  pod  red.
Bożydara Latkowskiego.

Zadanie 71.
Bezwzględnym  wskazaniem  do  natychmiastowej  interwencji
chirurgicznej są złamania:

A.  wielomiejscowe,
B.  otwarte,
C.  poprzeczne,
D.  skośne.

Literatura:  Gaździk  T.  Sz.:  Ortopedia  i  traumatologia,  PZWL  Warszawa  1998,
str. 50.

Zadanie 72.
Urazowe  pęknięcie  śledziony  objawiające  się  objawami  "ostrego
brzucha" jest wskazaniem do:

A.  leczenia zachowawczego,
B.  leczenia operacyjnego-szycia śledziony,
C.  leczenia operacyjnego z użyciem kleju tkankowego,
D.  splenektomii.

Literatura: Noszczyk W., Chirurgia t. II, PZWL Warszawa 2005, str. 925.

Zadanie 73.
Torbiel - (cysta) BEKERA dotyczy zapalenia kaletki:

A .  przedrzepkowej,
B.  krętarzowej,
C.  łokciowej,
D.  podkolanowej.

Literatura:  Dega  W.:  Ortopedia  i  rehabilitacja,  T-II,  PZWL  Warszawa  1983,
str. 648.



Zadanie 74.
Zabieg wszczepienia rozrusznika serca określa się mianem:

A.  defibrylacji,
B .  stymulacji,
C.  implantacji,
D.  obturacji.

Zadanie 75.
Schorzenia, sprzyjające rozwojowi zaćmy to:

A.  nadciśnienie tętnicze,
B.  cukrzyca,
C.  choroba wieńcowa,
D.  choroba wrzodowa żołądka.

Zadanie 76.
Najczęstszym nowotworem przełyku w Polsce jest:

A .  rak gruczołowy,
B.  rak płaskonabłonkowy,
C.  mięśniak gładkokomórkowy,
D.  czerniak złośliwy.

Zadanie 77.
Żylaki przełyku występują jako powikłanie w przebiegu:

A.  powiększenia śledziony,
B.  marskości wątroby,
C.  choroby wrzodowej żołądka,
D.  podwyższonego ciśnienia krwi.

Zadanie 78.
Pęknięcie tętniaka jest wskazaniem do:

A.  operacji pilnej,
B.  operacji planowej,
C.  operacji natychmiastowej,
D.  reżimu łóżkowego i leczenia zachowawczego.

Literatura:  (red.)  Noszczyk  W.  Chirurgia  pod  t.  2.  PZWL  Warszawa,  2005,
str. 579.

Zadanie 79.
28-letnia  pacjentka  jest  dawcą  nerki  lewej  dla  swojego
6-letniego  dziecka.  Na  sal i  operacyjnej  trwa  przygotowanie
pacjentki do zabiegu. Przeszczep klasyfikuje się jako:

A.  autogeniczny,
B.  izogeniczny,
C.  allogeniczny,
D.  ksenogeniczny.



Zadanie 80.
Aby  odsłonić  serce  do  operacji  "baypasów",  klatkę  piersiową
należy otworzyć przez:

A.  sternotomię środkową,
B.  laryngektomię,
C.  embolectomię,
D.  hemicolectomię.

Literatura: Bruce E. Jarell. Chirurgia dla pielęgniarek, wyd. (1997r.)

Zadanie 81.
Zastawki allogeniczne to zastawki:

A .  mechaniczne,
B.  biologiczne,
C.  ludzkie,
D.  sztuczne.

Zadanie 82.
Kamień znajdujący się w górnym odcinku moczowodu można usunąć
za pomocą:

A.  kleszczyków Randala,
B.  klemu okienkowego,
C.  koszyczka Dormii,
D.  kleszczyków Allisa.

Literatura:  Czarnecka  Z.,  Malińska  W.:  Instrumentarium  i  przebieg  zabiegów
w  chirurgii,  ginekologii  i  urologii.  ADI,  Łódź  1998.  Katalog  narzędzi
chirurgicznych firmy AESKULAP

Zadanie 83.
Uwięźnięcie  nieodprowadzalnej  przepukliny  jest  wskazaniem  do
operacji w trybie:

A .  planowym,
B . planowym, odroczonym z leczeniem zachowawczym lekami

rozkurczowymi,
C.  pilnym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Noszczyk W., Chirurgia t. II, PZWL Warszawa 2015, str. 939.

Zadanie 84.
Klasyczną tracheotomię wykonuje się na chrząstce:

A.  I tchawicy,
B.  pierścieniowatej,
C.  II-IV tchawicy,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura:  Blok  operacyjny,  kwartalnik,  Wydawca  ABACUS,  Biuro  Promocji
Medycznej Sp.z o.o., 01-109 W-wa, ul. Nowolipki 14/33



Zadanie 85.
Przednia resekcja odbytnicy, to usunięcie:

A .  dolnego odcinka zstępnicy, esicy i odbytnicy,
B . lewej  połowy  poprzecznicy,  lewego  zagięcia  okrężnicy,

zstępnicy i części esicy,
C . zstępnicy  poniżej  lewego  zagięcia  i  esicy  do  granicy

odbytu,
D . jel ita  cienkiego,  wstępnicy  i  prawego  zagięcia

okrężnicy.
Literatura:  Debrand-Passard  A.,  Luce-Wunderle  G.,  Pielęgniarstwo
operacyjne,  Copyright  for  the  Polish  edition  by  Elsevier  Urban  &  Partner,
Wrocław 2010, s. 240.

Zadanie 86.
Klasyczną  operacją  żylaków  jest  operacja  Babcocka.  Polega  ona
na:

A . wprowadzeniu  do  żyły  odpiszczelowej  sondy,  której
zakończenie (oliwkę)  doprowadza się  do temperatury (-80
stopni Celsjusza),

B . wprowadzeniu  do  światła  żyły  odpiszczelowej
elastycznej,  metalowej  sondy,  którą  przeprowadza  się
przez  całą  żyłę  i  usuwa  sie  ją  wraz  z  sondą  po  je j
wcześniejszym podwiązaniu,

C . ostrzyknięciu światła żylaka środkiem chemicznym, który
uszkadzając  śródbłonek  prowadzi  do  reakcji  zapalnej  i
zarośnięcia naczynia,

D . podpowięziowym  podwiązaniem  i  przecięciem  żył
przeszywających.

Literatura:  (red.)  W.  Noszczyk,  Chirurgia,  t.  2,  PZWL  Warszawa  2005,  str.
613.

Zadanie 87.
Odjęte  duże  części  ciała  np.  kończyny  górne,  dolne  lub  inne
fragmenty tkanek nieprzeznaczone do badania histopatologicznego
należy:

A . wrzucić do worka z odpadami medycznymi, przeznaczonymi
do spalenia,

B.  wyrzucić do śmietnika szpitalnego,
C . odpowiednio zapakować, opisać, zanotować w specjalnym

rejestrze  kto  odbiera  materiał  (podpis)  i  przekazać  do
spalenia,

D.  wywieźć na wysypisko odpadów komunalnych.
Literatura: Ciuruś M. J.:  Zapobieganie zakażeniom w gabinetach zabiegowych
a jakość usług medycznych.



Zadanie 88.
Który  z  wymienionych  objawów  jest  zaliczany  do  powikłań  po
laparoskopii?

A.  czkawka,
B.  ból brzucha,
C.  ból w okolicy barku,
D.  wymioty.

Zadanie 89.
Jedną  z  zasad  śródoperacyjnej  ochrony  serca  przed
niedokrwieniem w czasie operacji jest:

A .  masaż serca,
B.  hipotermia,
C.  obłożenie serca mokrymi serwetami,
D.  monitorowanie akcji serca.

Zadanie 90.
Krwiak jednostronny podtwardówkowy ostry jest wskazaniem do:

A.  trepanopunkcji,
B.  reżimu łóżkowego i leczenia zachowawczego,
C.  szerokiego, płatowego otwarcia czaszki,
D.  obustronnego szerokiego otwarcia czaszki.

Literatura: Noszczyk W., Chirurgia t. I, PZWL Warszawa 2005, str. 274.

Zadanie 91.
Postępowaniem  z  wyboru  u  pacjentów  z  przednim  zwichnięciem
stawu ramiennego jest jak najszybsza repozycja:

A . zwichnięcia w znieczuleniu dożylnym ogólnym przy pełnym
zwiotczeniu mięśni,

B.  zwichnięcia w znieczuleniu miejscowym,
C.  zwichnięcia bez znieczulenia,
D.  otwarta i zeszycie torebki stawowej.

Literatura:  Szmidt  J.  (red.):  Podstawy  chirurgii.  t.  I ,  rozdz.  23.6.7.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2003, s. 684.

Zadanie 92.
Operacja kręgozmyku polega na:

A . usunięciu  uszkodzonych  trzonów  kręgów  i  usztywnieniu
kręgosłupa,

B . odbarczeniu  elementów  nerwowych  i  usztywnieniu
niestabilnego fragmentu kręgosłupa,

C.  usztywnieniu przemieszczonych kręgów,
D.  wypełnieniu szczelin międzykręgowych woskiem kostnym.

Literatura:  Gaździk  T.  Sz.:  Podstawy  ortopedii  i  traumatologii,  PZWL,
Warszawa 2001, str. 115.



Zadanie 93.
REM  czyli  Return  Electrode  Monitoring  to  system  monitorujący
działanie elektrody:

A.  biernej, samoprzylepnej, dwukomorowej,
B.  czynnej, monopolarnej,
C.  czynnej, bipolarnej,
D.  biernej, wielorazowej, silikonowej.

Literatura: Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne

Zadanie 94.
U  pacjenta  z  nasilającą  się  chrypką  stwierdzono  polipy  więzadeł
głosowych. Usunięty polip:

A.  wyrzucamy do śmieci,
B . w  zależności  od  jego  wielkości  wysyłamy  do  badania

histopatologicznego,
C.  przechowujemy w chłodnym miejscu w 0,9% NaCl,
D.  zawsze wysyłamy do badania histopatologicznego.

Zadanie 95.
Klasyczną  operację  tętniaka  aorty  brzusznej  wykonuje  się
poprzez:

A.  cięcie poprzeczne,
B.  cięcie sposobem Kochera,
C.  laparotomię pośrodkową,
D.  cięcie przyprostne.

Literatura:  Luce-Wunderle  G.,  Debrand-Passard  A.Pielęgniarstwo  Operacyjne.
Wyd. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2013, str. 323.

Zadanie 96.
Kto  odpowiada  za  usunięcie  z  pola  operacyjnego  wszystkich
narzędzi i środków pomocniczych (np. groszek operacyjny, chusta
operacyjna)?

A . pielęgniarka  instrumentująca  razem  z  pielęgniarką
pomagającą,

B.  chirurg-operator,
C.  pielęgniarka instrumentująca razem z operatorem,
D.  pielęgniarka instrumentująca.

Literatura:  Harmsen  G.:  Przebieg  operacji  od  A  do  Z,  PZWL,  Warszawa  str.
295.

Zadanie 97.
Badaniem  koniecznym  dla  potwierdzenia  choroby  refluksowej
przełyku jest:

A .  skopia górnego odcinka przewodu pokarmowego,
B.  ezofagoskopia,
C.  manometria przełyku,
D.  24-godzinna pH-metria.



Zadanie 98.
Zastawka biologiczna to:

A.  zastawka pochodzenia zwierzęcego,
B . proteza  wykonana  z  metalu  i  tkaniny  o  fizjologicznych

parametrach przepływu,
C.  każdy rodzaj zastawek stosowany w kardiochirurgii,
D.  zastawka implantowana bez użycia szwów chirurgicznych.

Literatura: Religa Z.(red.): Zarys kardiochirurgii. PZWL, Warszawa 1993

Zadanie 99.
Warunkiem zapewniającym prawidłowy mechanizm trzymania moczu
jest:

A . przewaga  ciśnienia  śródcewkowego  nad  ciśnieniem
śródpęcherzowym,

B.  prawidłowy mechanizm zwieraczy,
C.  prawidłowa statyka narządu rodnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Nietrzymanie  moczu  u  kobiet  -  diagnostyka  i  leczenie.  T.
Rechberger i J.Jakowicki, wydawnictwo BiFolium, Lublin 2001, str. 13.

Zadanie 100.
P o  zabiegu  paracentezy,  przewód  słuchowy  zewnętrzny
dezynfekujemy:

A.  merkurochromem,
B.  betadiną,
C.  nie dezynfekujemy,
D.  przemywamy 3% wodą utlenioną.

Zadanie 101.
Podczas  wypadku  komunikacyjnego  dochodzi  do  złamania  kości
udowej.  U  pacjenta  należy  natychmiast  wykonać  stabilizację
wewnętrzną  złamanej  kości  za  pomocą  gwoździa  doszpikowego.
Najczęściej stosowanym jest gwóźdź:

A.  Kirschnera,
B.  Steinmanna,
C.  Küntschera,
D.  Lambota.

Literatura: Bruce E. Jarell., Chirurgia dla pielęgniarek, 1997r.

Zadanie 102.
Jakie  urządzenie  służy  do  usunięcia  ciała  szklistego  z  komory
przedniej oka po zabiegu operacji zaćmy?

A.  witrektom,
B.  skiaskop,
C.  keratometr,
D.  synoptofor.



Zadanie 103.
Pielęgniarka  operacyjna  przygotowując  szwy  do  zabiegu
operacyjnego  napotyka  na  takie  oznakowania  na  saszetce:  1/2
circle , . , absorbable, braided. Co one oznaczają ?

A . igła  1/2,  obwodu  koła,  ostra,  nitka  niewchłaniana,
jednowłóknowa,

B . igła  3/8,  obwodu  koła,  okrągła,  nitka  niewchłaniana,
pleciona,

C . igła1/2,  obwodu  koła,  okrągła,  nitka  wchłaniana,
jednowłóknowa,

D . igła  1/2,  obwodu  koła,  okrągła,  nitka  wchłaniana,
pleciona.

Literatura: Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne

Zadanie 104.
Leczenie niepowikłanego złamania żebra polega na:

A.  założeniu opaski elastycznej na klatkę piersiową,
B.  unieruchomieniu opatrunkiem Desoulta,
C.  unieruchomieniu klatki piersiowej opatrunkiem gipsowym,
D.  operacyjnym nastawieniu złamania i zespoleniu kostnym.

Zadanie 105.
Część  wiertarki  elektrycznej,  której  używamy  do  płatowego
otwarcia kości czaszki, to:

A .  szczypce kostne,
B.  piła oscylacyjna,
C.  kraniotom,
D.  sternotom.

Literatura:  Schirmer  M.:  Neurochirurgia,  Wydawnictwo  Medyczne  Urban  &
Partner, Wrocław 1998.

Zadanie 106.
Pacjentka,  lat  60,  przygotowywana  jest  do  zabiegu  operacyjnego
z  powodu  zwiększonego  ciśnienia  wewnątrzgałkowego  i
postępującej  utraty  pola  widzenia.  Dla  jakiego  schorzenia  są
charakterystyczne w/w objawy?

A.  zaćmy,
B.  odwarstwienia siatkówki,
C.  dystrofii rogówki,
D.  jaskry.



Zadanie 107.
P o zakończonym zabiegu operacyjnym sprzęt medyczny poddawany
jest  dezynfekcji,  myciu  i  wyjaławianiu.  Rozróżniamy
sterylizację  wysokotemperaturową  i  niskotemperaturową,  do
której  zaliczamy  sterylizację  plazmową.  W  sterylizacji  typu
Sterrad NIE należy sterylizować:

A.  materiałów o niskiej absorpcyjności,
B.  materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę i wilgoć,
C.  materiałów o dużym przekroju,
D.  materiałów z celulozy.

Literatura: Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne, MAKMED Gdańsk 2007.

Zadanie 108.
Najpoważniejszym  powikłaniem  przewlekłej  niewydolności  żylnej
jest:

A .  owrzodzenie goleni,
B.  odleżyna na pięcie,
C.  martwica palucha,
D.  stopa cukrzycowa.

Literatura:  (red.)  W.  Noszczyk,  Chirurgia,  t.  2,  PZWL  Warszawa  2005,  str.
614.

Zadanie 109.
D o  podtrzymywania  miąższu  płucnego  podczas  zabiegów
operacyjnych używa się najczęściej:

A .  pęsety anatomicznej,
B.  klemów naczyniowych,
C.  kleszczyków Peana,
D.  kleszczyków Duvala.

Literatura:  LUCE-Wunderle  G.  Debrand-Passarda,  Pielęgniarstwo  operacyjne,
Urban&Partner, Wrocław 2010.

Zadanie 110.
Dominującym  objawem  raka  umiejscowionego  w  prawej  połowie
okrężnicy jest:

A .  zmiana charakteru wypróżnień,
B.  widoczne krwawienie z odbytu,
C.  bóle brzucha o charakterze skurczowym,
D.  niedokrwistość z niedoboru żelaza.

Literatura: Noszczyk W., Chirurgia t. II, PZWL Warszawa 2005, str. 900.



Zadanie 111.
N a  sali  operacyjnej  trwa  pobieranie  narządów  od  20-letniego
dawcy zmarłego. W jakiej kolejności pobiera się narządy?

A.  serce, nerki, wątroba,
B.  serce, wątroba, nerki,
C.  wątroba, serce, nerki,
D.  wątroba, nerki, serce.

Zadanie 112.
Proteza allogeniczna jest protezą:

A.  pochodzenia zwierzęcego,
B.  pochodzenia ludzkiego,
C.  zbudowaną z materiałów syntetycznych,
D.  mechaniczną.

Zadanie 113.
Jakie narzędzie służy do usunięcia rogówki biorcy?

A.  keratom,
B.  kraniotom,
C.  keratometr,
D.  krioekstraktor.

Zadanie 114.
Ginekomastia jest zabiegiem operacyjnym polegającym na:

A.  wycięciu zmian wraz z węzłami chłonnymi,
B.  wykonaniu liposukcji,
C.  usunięciu przerośniętego gruczołu,
D.  usunięciu jąder.

Zadanie 115.
W  trakcie  zabiegu  brzusznego  całkowitego  wycięcia  macicy  z
przydatkami może dojść do:

A.  przecięcia i podwiązania więzadła krzyżowo-macicznego,
B.  podwiązania więzadła wieszadłowego jajnika,
C.  podwiązania moczowodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Boyd,  M.E.:  Praktyczna  chirurgia  ginekologiczna.  Zasady
postępowania.  PZWL,  1995.  Bręborowicz,  G.H.(red.):  Położnictwo.  Podręcznik
dla  pielęgniarek  i  położnych.  PZWL,  2002.  Chung  A.  Maureen,  Cady  Blake:
Operacyjne leczenie chorych na raka sutka. Medycyna Praktyczna - Chirurgia,
10/2001. Czarnecka, Z., Malińska, W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów w
chirurgii,  ginekologii  i  urologii.  Adi,  2006.  Kern,  A.  Kenneth:
Postępowanie  diagnostyczne  w  objawowych  chorobach  sutka.  Medycyna
Praktyczna  -  Chirurgia,  9/2001.  Klimek,  R.  (red.):  Położnictwo.  PZWL,  2008.
Martius,  G.(red.):  Operacje  ginekologiczne.  Urban  &  Partner,  2000.  Wożniak,
W. (red.): Anatomia człowieka. Urban & Partner, 2001.



Zadanie 116.
Jednym  z  etapów  zabiegów  operacyjnych  w  chirurgii  jest  tzw.
"szkieletowanie". Dotyczy ono?

A.  usunięcia płatów tarczycy,
B.  plastyki przepukliny,
C.  resekcji żołądka,
D.  usunięcia pęcherzyka żółciowego.

Literatura:  Harmsen  G.:  Przebieg  operacji  od  A  do  Z.  Praktyczny  przewodnik
dla  instrumentariuszek,  Czarnecka  Z.,  Malińska  W.:  Instrumentarium  i
przebieg  zabiegów  w  chirurgii,  ginekologii  i  urologii,  PZWL  Warszawa  1999,
str. 134-145.

Zadanie 117.
Pacjent  lat  40  ma  mieć  wykonaną  kraniotomię.  Co  służy  do
połączenia otworów trepanacyjnych?

A.  zgryzacz kostny,
B.  rozwieracz skórny,
C.  piłka Gigliego z prowadnicą,
D.  skalpel.

Literatura: Maksymowicz W., Neurochirurgia w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 1999.

Zadanie 118.
Wycięcie  jądra  przez  kanał  pachwinowy  przeprowadzany  jest  z
powodu:

A.  guza jądra,
B.  wodniaka jądra,
C.  przepukliny,
D.  zaniku jądra.

Literatura:  red.  Czarneckiej  Z.,  Modzinskiej  W.:  Instrumentarium  i  przebieg
zabiegów  w  urologii.  red.  Zielińskiego  J.,  Lenki  J.:  Urologia  tom  III.
40-lecie Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Zadanie 119.
Rozpoznanie: guz piersi prawej to:

A .  tu mammae sin,
B.  cystis mammae dex,
C.  tu mammae dex,
D.  mastopathia mammae dex.



Zadanie 120.
Udrożnienie tętnic polega na:

A . podłużnym  nacięciu  tętnicy  i  usunięciu  zmian
miażdżycowych pod kontrolą wzroku,

B . poprzecznym  nacięciu  tętnicy  i  usunięciu  zmian
miażdżycowych pod kontrolą wzroku,

C.  wszczepieniu pomostu omijającego,
D . wycięciu  odcinka  pnia  współczulnego  wraz  z  I I  i  I I I

zwojem lędźwiowym.
Literatura:  (red.)  Szmidt  J.,  Kużdżała  J.,  Podstawy  Chirurgii,  t.  1.  Wyd.
Med. Prakt. Kraków 2009, str. 1241.

Zadanie 121.
Pierwotne żylaki kończyn dolnych powstają w następstwie:

A.  niewydolności zastawek żylnych,
B.  miażdżycy naczyń,
C.  starzenia się organizmu,
D . wzmożonego  ciśnienia  żylnego  i/lub  osłabienia  ściany

żylnej.

Zadanie 122.
Ischialgia to:

A.  rwa ramienna,
B.  ból przy przełykaniu,
C.  rwa kulszowa,
D.  porażenie połowicze.

Literatura: Herman E., Diagnostyka chorób układu nerwowego, PZWL 1982, s.
307.

Zadanie 123.
Oponiak to:

A.  meningioma,
B.  l ipoma,
C.  pineocytoma,
D.  astrocytoma.

Zadanie 124.
W  celu obniżenia narastającego ciśnienia wewnątrzczaszkowego w
przypadku wodogłowia, pilnie należy wykonać:

A.  nakłucie lędźwiowe,
B.  drenaż komór,
C.  kraniotomię,
D.  trepanację.

Literatura:  Maksymowicz  W.,  Neurochirurgia  w  zarysie  -  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.



Zadanie 125.
Histeroskopia jest to:

A .  operacyjne usunięcie macicy z przydatkami,
B . endoskopowa  ocena  szyjki  i  jamy  macicy  oraz  ujść

jajowodów,
C.  laparoskopowe usunięcie macicy,
D.  endoskopowa punkcja jajników.

Literatura: Czarnecka Z.  i  Malińska W.,  Instrumentarium i  przebieg zabiegów
w chirurgii, ginekologii i urologii, Wydawnictwo MAkmed, Lublin 2006.

Zadanie 126.
U pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca:

A . wskazane  jest  używanie  koagulacji  jednobiegunowej
(monopolarnej)  pod  warunkiem  prawidłowego  założenia
elektrody biernej,

B . całkowicie  zabronione  jest  używanie  koagulacji  jedno-  i
dwubiegunowej,

C . dozwolone  używanie  koagulacji  jednobiegunowej
(monopolarnej) i dwubiegunowej (bipolarnej),

D . zalecane  jest  używanie  koagulacji  dwubiegunowej
(bipolarnej).

Literatura: Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne

Zadanie 127.
D o  dezynfekcji  wewnętrznych  powierzchni  ud,  moszny  i  prącia
zastosujemy:

A.  70% spirytus,
B.  jodyną,
C.  chlorchexydynę,
D.  benzynę.

Literatura:  Czarnecka  Z.,  Malińska  W.:  Instrumentarium  i  przebieg  zabiegów
w chirurgii, ginekologii i urologii. ADI, Łódź 1998.

Zadanie 128.
Uchwycenie i usunięcie powierzchownych żylaków kończyn dolnych
odbywa się za pomocą kleszczyków typu:

A.  Pottsa,
B.  Mosquito,
C.  Peana,
D.  Kochera.

Literatura:  Tadeusz  Łukieńczuk  Pielęgniarstwo  operacyjne  Wydawnictwo
Elsevier&Partner, Wrocław 2010



Zadanie 129.
Jakiego  odcinka  aorty  dotyczy  niedrożność  określona  mianem
zespół Leriche'a?

A.  końcowego odcinka aorty,
B.  aorty wstępującej,
C.  łuku aorty,
D.  odcinka piersiowoûbrzusznego.

Zadanie 130.
Oddział  "chirurgii  jednego  dnia"  stanowi  wyodrębnioną  strukturę
organizacyjną posiadającą:

A . salę  operacyjną  w  pełni  wyposażoną  z  wydzielonym
pomieszczeniem  do  wybudzania  i  monitorowania  stanu
pacjenta,

B . wydzielone  pomieszczenie  w  oddziale  zabiegowym  do
pobytu  pacjenta  i  jego  rodziny,  bez  konieczności
dodatkowego wyposażenia,

C.  wolne łóżka szpitalne w wyznaczonym oddziale,
D . wydzielone  pomieszczenie,  zapewniające  pacjentowi

możliwość całodobowej opieki rodziny.

Zadanie 131.
Do zabiegów w "chirurgii jednego dnia" kwalifikuje się dzieci:

A .  u których zabieg nie trwa dłużej niż 15-20 minut,
B . którego  rodzice  posiadają  samochód  i  mieszkają  w

pobliżu miejsca wykonania zabiegu,
C.  bez infekcji dróg oddechowych,
D . ogólnie  zdrowe,  wcześniej  zbadane  przez  lekarza

anestezjologa,  zabieg  będzie  wykonany  na  powłokach
ciała, z minimalnym ryzykiem krwawienia, a występujący
po zabiegu ból uda się opanować lekami doustnymi.

Zadanie 132.
W Polsce metoda "chirurgii jednego dnia":

A .  jest upowszechniona od kilku miesięcy,
B.  nie jest realizowana,
C.  jest realizowana w małym zakresie,
D . jest  stosowana  od  kilku  lat,  a  l iczba  ośrodków

dziennych ciągle rośnie.



Zadanie 133.
Okres pobytu pacjenta po zabiegu wykonanym w ramach "chirurgii
jednego dnia" zależy od:

A . oceny  stanu  przez  lekarza  chirurga  i  anestezjologa
(pacjent  spełnia  kryteria  umożliwiające  wypisanie  go  do
domu),

B.  rodzaju i rozległości zabiegu,
C.  rodzaju znieczulenia,
D.  odległości szpitala od miejsca zamieszkania.

Zadanie 134.
W ramach "chirurgii jednego dnia" operuje się pacjentów:

A.  dorosłych,
B . dzieci  i  dorosłych  -  wiek  pacjenta  nie  jest

przeciwwskazaniem do zabiegu w systemie dziennym,
C . w dobrym ogólnym stanie zdrowia, nie obciążonych innymi

poważnymi schorzeniami, mających możliwość transportu
do domu oraz zapewnioną opiekę w domu,

D.  długo oczekujących na zabieg.

Zadanie 135.
Pielęgniarka  sprawująca  opiekę  nad  pacjentem  w  oddziale
"chirurgii jednego dnia" powinna zwrócić uwagę na:

A.  lęk i niepokój rodziny pacjenta oczekującego na zabieg,
B.  wiek pacjenta,
C . posiadanie  przez  pacjenta  aktualnego  szczepienia

przeciw WZW typu B,
D . zachowanie  pacjenta,  stan  świadomości,  czas  trwania

bólu  pooperacyjnego,  wydolność  krążeniowo-oddechową
oraz mogące wystąpić powikłania pooperacyjne.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 421518
Zadanie 1.
Pacjent  lat  30  trafił  do  izby  przyjęć  szpitala  z  powodu  bardzo
silnego,  nagłego  bólu  głowy,  jakiego  dotąd  nigdy  nie  miał  oraz
wymiotów. Ból i wymioty utrzymują się od kilku godzin. Powyższe
objawy świadczą o:

A.  zatruciu pokarmowym,
B.  zapaleniu zatok obocznych nosa,
C.  chorobach krwi,
D.  krwotoku podpajęczynówkowym.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne,  PZWL,
Warszawa 2008, str. 232.

Zadanie 2.
Uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie C3-C4 powoduje:

A.  afazję ruchową,
B.  niewydolność oddechową,
C.  afazję czuciową,
D.  bezdech.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne,  PZWL,
Warszawa 2008, ISBN: 978-83-200-4905-3, str. 421. (AJ)

Zadanie 3.
Wiek należy do grupy ryzyka udaru mózgu:

A . czynników  biochemicznych  i  hematologicznych
stwierdzanych w badaniach laboratoryjnych,

B . niemodyfikowalnych, znamiennych czynników w populacji
ogólnej,

C . modyfikowalnych  czynników  zależnych  od  stylu  życia  i
wpływów środowiska,

D . modyfikowalnych  czynników  zależnych  od  występowania
chorób i czynników metabolicznych.

Literatura:  K.  Jaracz,  W.  Kozubski,  Pielęgniarstwo  neurologiczne,  s.218,
PZWL, 2008.

Zadanie 4.
Które czynniki predysponują do powstania odleżyn?

A.  skóra bibułkowata u ludzi starych,
B . płeć,  kobiety  dwa  razy  częściej  są  narażone  na

występowanie odleżyn,
C.  apatia, brak ruchu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  red.  Ślusarska  B.,  Zarzycka  D.,  Zahradniczek  K.:  Podstawy
pielęgniarstwa, Czelej, 2004 r., str. 366.



Zadanie 5.
Do objawów zespołu móżdżkowego, należą:

A.  mowa afatyczna, chód drobnymi kroczkami,
B . mowa  skandowana,  zaburzenia  równowagi,  chód  na

szerokiej podstawie,
C.  niedowład czterokończynowy, zaburzenia widzenia,
D.  niedowład połowiczy, afazja mieszana.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne,  PZWL,
Warszawa 2008, str. 394.

Zadanie 6.
Chora lat 20 z niedowładem czterokończynowym po urazie szyjnego
odcinka  rdzenia  kręgowego.  Porusza  się  na  wózku  inwalidzkim.
Występuje  obniżony  nastrój.  Pacjentka  wypija  około  500  ml
płynów  dziennie.  W  badaniach  laboratoryjnych  stwierdzono
infekcję  układu  moczowego.  Powikłaniem,  które  może  wystąpić
jest:

A .  cukrzyca,
B.  padaczka,
C.  kamica pęcherzyka żółciowego,
D.  kamica układu moczowego.

Zadanie 7.
25-letni  pacjent  po  skoku  do  wody  doznał  urazu  rdzenia
kręgowego  na  poziomie  C6-C7.  Obecnie  przebywa  w  oddziale
neurologicznym. Pacjent w obecnym stanie wymaga stałej opieki i
pielęgnacji. Trening zwieraczy odbytu polega na:

A.  napinaniu mięśni krocza i odbytu,
B.  masażu okolicy krocza i odbytu,
C.  drażnieniu okolicy odbytu rurką doodbytniczą,
D.  uciskaniu okolicy krocza i odbytu.

Zadanie 8.
D o  Zakładu  Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,  celem  dalszego
usprawniania  i  opieki,  został  przyjęty  pacjent  po  udarze  mózgu,
z  afazją  czuciową.  Problemy  pielęgnacyjne  związane  będą  z
trudnością  nawiązania  kontaktu,  ponieważ  afazja  czuciowa  to
trudności:

A .  czytania, liczenia, pisania,
B.  rozumienia mowy,
C.  w doborze słów,
D.  w artykulacji słów.

Literatura:  Schiefele  J.,  Staudt  I.,  Dach  M.M.:  Pielęgniarstwo
geriatryczne. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, wrocław 1998, 97.



Zadanie 9.
Stopień  efektywnego  wykorzystania  protezy  przez  pacjenta,
zależy od:

A . poziomu  amputacji  i  zachowanych,  sprawnych  ruchowo
stawów,

B.  motywacji i stanu psychicznego pacjenta,
C.  stopnia sprawności ogólnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  red.  J.  Kiwerski,  Rehabilitacja  medyczna,  PZWL,  2007  r.,  str.
190.

Zadanie 10.
Chory  lat  30  został  wypisany  do  domu  po  urazie
czaszkowo-mózgowym. Występuje niedowład 4-kończynowy spastyczny
z  zaburzeniami  czucia.  Kontakt  słowny  dobry.  Pacjent  kontroluje
wydalanie moczu i stolca. W celu uniknięcia powstawania odleżyn
należy:

A.  oklepywać i natłuszczać ciało olejkami,
B.  kąpać chorego w wannie raz w tygodniu,
C.  pozostawić chorego w łóżku na twardym materacu,
D . zastosować materac przeciwodleżynowy i zmieniać pozycję

ciała.

Zadanie 11.
Wzrost  stężenia  cukru  we  krwi  powyżej  300  mg/100  ml,
przymglenie  świadomości  przerastające  sie  w  stan  głebokiej
nieprzytomności  z  charakterystycznym  oddechem  Kussmaula
świadczy o zagrożeniu:

A.  śpiączką hipoglikemiczną,
B.  śpiączką hiperglikemiczną,
C.  hiperglikemią,
D.  hipoglikemią.

Literatura:  Schiefele  J,  I .  Staudt,  M.  Dach.po  dred.  K.  Galusa:
Pielęgniarstwo geriatryczne, Urban&Partner, Wrocław 1998, str. 61-62. (AJ)

Zadanie 12.
Zwrot  gałek  ocznych  w  kierunku  uszkodzenia  charakterystyczny
jest dla:

A.  niedowładu prawostronnego,
B.  niedowładu lewostronnego,
C.  zespołu zaniedbywania połowiczego,
D.  RIND.

Literatura:  K.  Adamczyk,  Pielęgniarstwo  neurologiczne,  Czelej  2000,  str.
24.



Zadanie 13.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  w  stawach  skokowych,  należy
stosować:

A . ćwiczenia  i  podparcie  stóp  pod  kątem  90  stopni  w
stosunku do podudzi,

B.  parafinę na stawy skokowe,
C.  DD i jonizację z Ketonalu stawów skokowych,
D.  ćwiczenia izometryczne.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniaarstwo  neurologiczne,  PZWL,
Warszawa 2008, str. 259.

Zadanie 14.
Zaparcia  stolca  występują  u  przeszło  połowy  chorych  ze
stwardnieniem  rozsianym.  Leczenie  zaparć  polega  między  innymi
na stosowaniu:

A.  czynnej rekreacji i gimnastyki leczniczej,
B.  odpowiedniej diety i masażu mięśni brzucha,
C.  tylko diety lub środków farmakologicznych,
D . odpowiedniej  diety,  czynnej  rekreacji  i  gimnastyki

leczniczej,  masażu  mięśni  brzucha,  środków
farmakologicznych.

Literatura: Cendrowski W.: Stwardnienie rozsiane poradnik dla chorych. Wyd.
Sanmedia, Warszawa 1999, 82.

Zadanie 15.
Zjawisko  wyparcia  śmierci  ze  świadomości  człowieka
(indywidualnej i społecznej) określa się mianem:

A.  śmierci prostej,
B.  śmierci zwykłej,
C.  śmierci zdziczałej,
D.  śmierci zbiorowej.

Literatura:  Koper  A.,  Wrońska  I.:  Problemy  pielęgnacyjne  pacjentów  z
chorobą nowotworową. Czelej, Lublin 2003, str. 120.

Zadanie 16.
Za czynniki przyspieszające wystąpienie osteoporozy uważane są:

A . obniżona  podaż  witaminy  D  i  brak  ekspozycji  na
promieniowanie słoneczne, niska podaż wapnia,

B.  unieruchomienie i/lub mało aktywny tryb życia,
C.  alkoholizm, palenie tytoniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 17.
W celu zmniejszenia obrzęków stawów u chorego na RZS należy:

A.  ograniczyć ilość płynów,
B.  stosować intensywne ćwiczenia,
C.  stosować zabiegi parafinowe na obrzęknięte stawy,
D.  stosować farmakoterapię.

Zadanie 18.
Charakterystyczną  cechą  RZS  jest  symetryczne  zajęcie  stawów.
Zmiany te dotyczą w pierwszej kolejności stawów:

A.  międzypaliczkowych bliższych,
B.  kolanowych,
C.  skokowych,
D.  międzykręgowych.

Zadanie 19.
Opatrunków półprzepuszczalnych poliuretanowych NIE zastosujesz
do:

A.  czystych ran naskórkujących,
B . zabezpieczenia  skóry  narażonej  na  uszkodzenia  i

otarcia,
C.  ran zakażonych,
D.  zabezpieczenia innych rodzajów opatrunków.

Literatura:  Krasowski  G.,  Kruk  M.:  Leczenie  odleżyn  i  ran  przewlekłych,
Wydawnictwo PZWL 2008, str. 87.

Zadanie 20.
Zastosowanie ergoterapii ma na celu:

A.  nauczenie nowego zawodu,
B.  nauczenie posługiwania się ergonometrem,
C . poprawę  samoobsługi  w  zakresie  czynności  życia

codziennego,
D.  zmniejszenie spastyczności.

Zadanie 21.
Pacjent chory na cukrzycę:

A.  powinien natychmiast przejść na rentę,
B.  może pracować w każdym zawodzie,
C . powinien  wykonywać  pracę  umożliwiającą  regularny  tryb

życia,
D.  może pracować jako zawodowy kierowca.



Zadanie 22.
U pacjentów po urazie kręgosłupa pionizację bierną zaczynamy od
uniesienia łóżka od strony głowy pod kątem:

A.  40°,
B.  30°,
C.  20°,
D.  15°.

Literatura: red. J. Kiwerski, Rehabilitacja medyczna, PZWL, 2007, s. 467.

Zadanie 23.
D o  specyficznych  problemów  psychologicznych  związanych  z
dysfunkcją  narządu  ruchu  postępującą  w  wyniku  chorób
przewlekłych, należy:

A.  silny lęk,
B.  stany depresyjne,
C.  ”zespół wyuczonej bezradności”,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: red. J. Kiwierski Rehabilitacja medyczna Wydawnictwo PZWL 2007,
str. 206.

Zadanie 24.
Optymalnym  modelem  pracy  z  pacjentem  po  udarze  mózgu,
gwarantującym skuteczną rehabilitację jest model:

A .  zazębiający się,
B.  równoległy,
C.  interdyscyplinarny,
D.  transdyscyplinarny.

Literatura:  P.  Laidler,  Rehabilitacja  po  udarze  mózgu,  PZWL,  2004,  str.
121.

Zadanie 25.
Który z wymienionych leków NIE jest lekiem cytostatycznym?

A.  Interferon,
B.  Metotreksat,
C.  Winkrystyna,
D.  Cyklofosfamid.

Zadanie 26.
Zakres  wybranych  problemów  pielęgnacyjnych  u  pacjentów  w
trakcie teleradioterapii obejmuje:

A.  świąd i pieczenie skóry okolicy napromieniowanej,
B . napady drgawkowe u chorych napromieniowanych, obniżony

nastrój,
C . brak  dostatecznej  wiedzy  na  temat  leczenia  promieniami

jonizującymi,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura:  Koper  A.,  Wrońska  I.:  Problemy  pielęgnacyjne  pacjentów  z



chorobą nowotworową. Czelej, Lublin 2003 s.23-26

Zadanie 27.
Najczęstszym powikłaniem pionizacji jest:

A .  zaburzenie widzenia,
B.  zaburzenie oddychania,
C . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  omdlenie

ortostatyczne,
D.  oddanie moczu i stolca.

Zadanie 28.
Pojęciem bólu totalnego określa się ból:

A .  stały umiejscowiony w kilku okolicach ciała,
B.  o podłożu psychogennym,
C . występujący  u  kresu  życia  łączący  cierpienie

somatyczne, psychiczne i duchowe,
D.  przebijający nakładający się na ból podstawowy.

Literatura:  red.  K.  de  Walden-Gałuszko,  Anna  Kaptacz:  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo PZWL, 2006 r. str. 62.

Zadanie 29.
Zaburzeniem u osób we wszystkich etapach choroby nowotworowej,
począwszy od momentu wdrożenia postępowania diagnostycznego do
stanu terminalnego, jest lęk, który obejmuje płaszczyznę:

A.  psychiczną,
B.  behawioralną,
C.  wegetatywno-somatyczną,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  K.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2005, s. 126.

Zadanie 30.
Przeciwwskazaniem do hiperalimentacji jest/są:

A.  rozległe i głębokie oparzenia,
B.  jadłowstręt psychiczny,
C.  gastrostomia lub jejunostomia,
D.  niewydolność nerek.

Zadanie 31.
Najpopularniejszym  sposobem  pomiaru  si ły  mięśniowej  jest  test
Lovetta.  Wartość  si ły  określa  się  w  skali  0-5.  Jeżeli  badając
pacjenta ocenimy go na 3, to oznacza:

A . ż e  widoczny  jest  skurcz  mięśni,  ale  nie  ma  możliwości
wykonania ruchu,

B.  ruch w pełnym zakresie przeciwko sile ciążenia,
C.  ruch w pełnym zakresie przeciwko umiarkowanemu oporowi,
D.  ruch w pełnym zakresie wbrew silnemu oporowi.



Literatura:  red.  J.  Kiwerski,  Rehabilitacja  medyczna,  PZWL  2007  r.,  str.
239.

Zadanie 32.
Chory  lat  38  jest  po  amputacji  urazowej  kończyny  dolnej  lewej
n a  wysokości  1/2  uda.  Usprawnianie  rozpoczęto  kilka  dni  po
zabiegu  operacyjnym.  Rana  pooperacyjna  wygojona.  Chory  jest
najbardziej narażony na przykurcz:

A.  wyprostny w stawie biodrowym po stronie amputowanej,
B . przywiedzeniowy  w  stawie  biodrowym  po  stronie

amputowanej,
C . wyprostno-przywiedzeniowy w stawie biodrowym po stronie

amputowanej,
D.  zgięciowy w stawie biodrowym po stronie amputowanej.

Literatura:  Schiefele  J,  Staudt  I.,  Dach  M.:  Pielęgniarstwo  geriatryczne,
Urban&Partner, Wrocław 1998, str. 72.

Zadanie 33.
Zjawiskiem insulinooporności występującym w cukrzycy określamy:

A . zmniejszone  wydzielanie  insuliny  przez  komórki  beta
wysp trzustkowych,

B.  zmniejszoną wrażliwość tkanek na insulinę,
C.  mutacje genu insuliny GCK,
D . mutacje czynnika promotora insuliny IPF-1 prowadzącą do

agenezji trzustki.

Zadanie 34.
Pacjent  z  chorobą  Parkinsona  leczony  Lewodopą  ma  trudności  w
rozpoczęciu  i  kontynuowaniu  ruchu.  Obserwuje  się  czasami
obszerne ruchy mimowolne kończyn i tułowia (fluktuacje ruchowe
-  dyskinezy).  Występują  trudności  w  połykaniu,  które  związane
są z:

A .  niechęcią pacjenta do jedzenia,
B . spowolnieniem,  sztywnością  mięśni,  objawami

dyspeptycznymi i ślinotokiem,
C.  zmęczeniem pacjenta,
D.  niewłaściwą dietą.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne,  PZWL,
Warszawa 2008, str. 279.



Zadanie 35.
NIEPRAWDĄ jest,  że  w  opiece  nad  pacjentem,  u  którego  wystąpił
zespół zaniedbywania połowiczego pielęgniarka powinna:

A . aktywizować  obie  połowy  ciała  pacjenta  w  równym
stopniu,

B . ustawiać się po stronie niedowładu podczas uruchamiania
pacjenta,

C.  poświęcić więcej uwagi zdrowej stronie ciała,
D . poświęcić  szczególnie  dużo  uwagi  słabszej  stronie

ciała.
Literatura:  Adamczyk  K.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne.  Wydawnictwo  Czelej,
Lublin 2000, str. 55.

Zadanie 36.
Opieka paliatywna ma na celu:

A . złagodzenie  dolegliwości  bólowych,  możliwości
przygotowania do śmierci w samotności,

B . złagodzenie  cierpień  ciężko  chorego  i  przygotowanie  go
d o  śmierci,  a  także  zapewnienie  pomocy  rodzinie
dotkniętej żałobą,

C . przygotowanie  rodziny  do  opieki  nad  chorym
przebywającym w ZOL/ZPO,

D.  opiekę nad pacjentem objętym opieką stacjonarną.
Literatura:  Wieczorkowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne,. PZWL, Warszawa 2008 s.350

Zadanie 37.
Pacjent  leżący  po  udarze,  w  celu  przyjęcia  pozycji  siedzącej  w
łóżku może wykorzystać:

A.  lejce,
B.  drabinki sznurkowe,
C.  poręcze przyłóżkowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  P.  Laidler  Rehabilitacja  po  udarze  mózgu  Wydawnictwo  lekarskie
PZWL 2004, str. 133.

Zadanie 38.
Chora  lat  64  jest  po  urazie  czaszkowo-mózgowym z  niedowładem
połowiczym,  cewnik  Foleya  do  pęcherza  moczowego  założony  na
stałe.  Stwierdza  się  objawy  zespołu  psychoorganicznego.  U
chorej gdy nie ma problemu z przepływem moczu, cewnik moczowy
należy wymieniać co:

A.  2 tygodnie,
B.  4 tygodnie,
C.  6 tygodni,
D.  3 dni.



Zadanie 39.
Udar mózgu, to:

A . powolnie  narastające,  naczyniopochodne  ogniskowe  lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

B . naczyniopochodne  ogniskowe  lub  uogólnione  zaburzenia
funkcji mózgu utrzymujące się tylko do 24 godzin,

C . nagle rozpoczynające się naczyniopochodne ogniskowe lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Siebert  J.,  Nuka  W.M.:  Udar  mózgu.  VIA  MEDICA,  Gdańsk  2007,
str. 16.

Zadanie 40.
Dla  osób  z  rozpoznanym stwardnieniem  rozsianym,  zalecana  jest
dieta:

A . lekkostrawna,  bogata  w  białko  i  witaminy  z
ograniczeniem węglowodanów, podaż płynów 2 litry/dobę,

B.  wysokobiałkowa z podażą płynów do 1 litra/dobę,
C.  wysokotłuszczowa z podażą płynów 3 litrów/dobę,
D.  nie ma ograniczeń dietetycznych.

Literatura:  Ślusarz  R.:  Stwardnienie  rozsiane.  Pielęgniarka  i  Położna  nr  11
listopad  2000,  str.  17.  Cendrowski  W.:  Stwardnienie  rozsiane  poradnik  dla
chorych. Wyd. Sanmedia, Warszawa 1999, str. 86.

Zadanie 41.
Prawidłowego  założenia  zgłębnika  do  żołądka  NIE  sprawdza  się
poprzez:

A.  aspirację treści żołądkowej,
B.  wykonanie RTG jamy brzusznej,
C.  osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml wody,
D.  osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml powietrza.

Literatura:  Schiefele/Staudt/Dach  pod  redakcją  K.  Galusa  Pielęgniarstwo
geriatryczne Urban&Partner Wrocław 1998, str.153.

Zadanie 42.
Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:

A.  wymieniać cewnik co 2 tygodnie,
B . rozpocząć  opukiwanie  okolicy  nadłonowej  i  okresowo

powtarzać  cewnikowanie  w  zależności  od  i lości  moczu
zalegającego w pęcherzu,

C.  pozostawić cewnik na stałe,
D.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.

Literatura:  Schiefele  J.,  Staudt  I.,  Dach  M.:  Pielęgniasrtwo  geriatryczne,
Urban&Partner Wrocław 1998, str. 73.



Zadanie 43.
Pacjent  52-letni  jest  chory  na  nowotwór  przełyku.  Ma  trudności
w  połykaniu.  Został  zakwalifikowany  do  leczenia  radioterapią.
Pacjenta NIE należy odżywiać:

A.  pozajelitowo,
B.  doustnie,
C.  przez zgłębnik,
D.  przez gastrostomię.

Zadanie 44.
Chory  lat  27  jest  po  urazie  rdzenia  kręgowego  w  odcinku
lędźwiowym  przed  trzema  tygodniami.  Występuje  u  niego
paraplegia,  brak  samodzielnej  mikcji.  Jest  leczony  zachowawczo.
W  celu  zabezpieczenia  chorego  przed  odleżynami  postępowanie
pielęgnacyjne polega na zastosowaniu:

A.  zmiany pozycji ciała co 12 godzin,
B . materaca  przeciwodleżynowego  bez  konieczności

zmieniania pozycji ciała,
C . materaca  przeciwodleżynowego  i  zmiany  pozycji  ciała  co

2-4 godziny,
D.  masażu klasycznego.

Zadanie 45.
W  celu  obniżenia  spastyczności  mięśni  u  dzieci  z  Mózgowym
Porażeniem Dziecięcym można zastosować:

A.  elektrostymulację,
B.  DKF,
C.  laser,
D.  hipoterapię.

Zadanie 46.
Chory  lat  38  jest  po  amputacji  urazowej  kończyny  dolnej  lewej
n a  wysokości  1/2  uda.  Usprawnianie  rozpoczęto  kilka  dni  po
zabiegu  operacyjnym.  Rana  pooperacyjna  wygojona.  Celem
hartowania kikuta jest:

A .  przygotowanie do noszenia protezy,
B.  przygotowanie do niskich temperatur,
C.  wzmocnienie siły mięśniowej,
D.  poprawę czucia głębokiego.



Zadanie 47.
Realizacja  opieki  nad  ciężko  chorym  umierającym  wymaga  od
personelu:

A . empatii,  okazania  szacunku,  zachowania  spokoju,
zapewnienia godnych warunków umierania,

B . zapewnienia  izolacji,  samotności,  podawania  wody  do
picia,

C . wnikliwej  obserwacji,  ciszy  i  spokoju,  zaniechania
kontaktów werbalnych,

D . zapewnienie choremu i rodzinie wsparcia emocjonalnego i
finansowego.

Literatura:  Wieczorkowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne, PZWL, Warszawa 2008, str. 350.

Zadanie 48.
Zator naczynia polega na:

A.  stopniowym zamknięciu światła naczynia,
B.  gwałtownym zamknięciu światła naczynia,
C.  pęknięciu naczynia i wynaczynieniu się krwi,
D.  zwężeniu naczynia.

Literatura: Kokot "Choroby wewnętrzne" 2000

Zadanie 49.
U  pacjentów  objętych  opieką  paliatywną/długoterminową,  a
leczonych  długotrwale  morfiną  pojawia  się  objaw  uboczny  pod
postacią  zaparć.  Postępowanie  pielęgniarki  w  profilaktyce
polegać będzie na:

A . kontrolowaniu  częstości  oddawania  stolca,  ograniczeniu
przyjmowania pokarmów zawierających błonnik,

B . kontrolowaniu  częstości  oddawania  stolca,  edukowaniu
pacjenta  w  kierunku  zalecanej  diety  i  aktywności
ruchowej,  podawaniu  herbaty  przeczyszczającej  z  l iścia
senesu,

C . edukowaniu  pacjenta  w  kierunku  zalecanej  diety  i
aktywności  ruchowej,  przyjmowaniu  na  dobę  powyżej  2
litrów gazowanych płynów,

D.  podawaniu herbaty przeczyszczającej z liścia pokrzywy.
Literatura:  Koper  A.,  Wrońska  I.:  Problemy  pielęgnacyjne  pacjentów  z
chorobą nowotworową. Czelej, Lublin 2003, str. 27.

Zadanie 50.
U pacjentów po udarze mózgu należy unikać pozycji:

A .  leżenia na wznak,
B . leżenia  z  podparciem  strony  niedowładnej  (podkłady,

poduszki, itp.),
C .  leżenia na stronie zdrowej,
D.  leżenia z uniesioną głową na poduszce.



Literatura:  P.  Laidler,  Rehabilitacja  po  udarze  mózgu,  PZWL,  2004,  str.
132.

Zadanie 51.
Pacjentowi z odleżyną należy zalecić dietę:

A .  niskocholesterolową,
B.  niskokaloryczną,
C.  z ograniczeniem podaży białka,
D.  wysokobiałkową.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielegniarstwo
geriatryczne, PZWL, Warszawa 2008, str. 286.

Zadanie 52.
D o  skal  punktowych  oceny  ryzyka  rozwoju  odleżyn,  zaliczamy
skalę:

A.  Becka,
B.  Borga,
C.  Braden,
D.  Brazeltona.

Literatura:  Krasowski  G.,  Kruk  M.:  Leczenie  odleżyn  i  ran  przewlekłych,
Wydawnictwo PZWL 2008, str. 96.

Zadanie 53.
Prowadzenie dziennika samokontroli w cukrzycy jest:

A . konieczne,  gdyż  ułatwia  samoocenę  w  zakresie  wyników
leczenia,

B . niekonieczne,  gdyż  dla  lekarza  istotne  są  aktualne
wyniki badań,

C.  niepotrzebne, gdyż zapisywanie wyników jest zbyteczne,
D.  uciążliwe, gdyż niepotrzebnie zabiera czas.

Zadanie 54.
Pionizacja bierna polega na:

A . stopniowym  zwiększaniu  pochylania  łóżka  lub  stołu
pionizacyjnego,

B.  stawianiu chorego przy łóżku,
C.  stawianiu chorego przy balkoniku pachowym,
D.  stawianiu chorego przy barierkach.

Zadanie 55.
Zjawisko  polegające  na  niewydolności  jednego  narządu  u  osób  w
podeszłym wieku z postępującym szybko pogarszaniem się funkcji
kolejnych narządów to:

A.  zjawisko tzw. starości fizjologicznej,
B.  efekt domina,
C.  postępujące zniedołężnienie starcze,
D.  zjawisko zespołu zaburzeń procesów poznawczych.



Literatura:  K.  Wieczorkowska-Tobis,  D.  Talarska,  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne, PZWL, 2008, str. 75.

Zadanie 56.
Pęcherz neurogenny odhamowany charakteryzuje się:

A . opróżnianiem  pęcherza  po  wypełnieniu,  niezależnie  od
woli chorego,

B . utratą  zdolności  hamowania  oddawania  moczu  mimo
zachowanej  świadomości  i  zachowanego  czucia  parcia  na
mocz,

C.  wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
D.  zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.

Literatura:  Adamczyk  K.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne,  Wydawnictwo  Czelej,
Lublin 2000, str. 35.

Zadanie 57.
D o niemodyfikowalnych,  znamiennych czynników ryzyka  udaru w
populacji ogólnej NIE należy:

A.  wiek,
B.  płeć,
C.  nikotynizm,
D.  rasa.

Zadanie 58.
Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera w warunkach domowych
powinna polegać na:

A . wyręczaniu  chorego  w  czynnościach  dnia  codziennego  z
uwagi na nieporadną samoopiekę,

B . ograniczaniu  aktywności  życiowej  i  farmakologiczne
uspokajanie ze względu na ryzyko urazów fizycznych,

C . włączaniu  chorego  w  życie  rodzinne  i  ćwiczeniu  jeszcze
istniejących umiejętności,

D . stałym dozorze i dyskretnym ograniczaniu samodzielności
chorego  w  celu  zapewnienia  mu  jak  największego
bezpieczeństwa.

Zadanie 59.
Postępowaniem doraźnym w ostrym obrzęku płuc jest:

A .  ułożenie - uniesienie tułowia oraz opuszczenie nóg,
B.  tlenoterapia bierna,
C.  podanie nitrogliceryny i środków moczopędnych,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 60.
Które z czynników predysponują do powstania osteoporozy?

A.  zaburzenia hormonalne,
B.  zmniejszona aktywność ruchowa,
C.  zawsze występuje w powiązaniu z nadczynnością tarczycy,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 61.
Chora  lat  74,  leczona  od  lat  30  z  powodu  cukrzycy,  przebywa  w
oddziale  opieki  długoterminowej.  U  chorej  stwierdza  się  objawy
mikroangiopatii  cukrzycowej  w  obrębie  naczyń  kończyn  dolnych.
Nadciśnienie  tętnicze  II˚ .Na  co  należy  przede  wszystkim  zwrócić
uwagę gdy chora odczuwa silne bóle kończyn dolnych?

A . monitorowanie  bólu  i  obserwacja  chorego  oraz  w  miarę
potrzeby kontakt z lekarzem prowadzącym,

B.  zapewnienie spokoju i ciszy,
C.  wprowadzenie rehabilitacji trzyłóżkowej,
D . podanie  leków  wg  zaleceń  farmaceutycznych

przewidujących czasokres działania leku.

Zadanie 62.
Z  powodu  zespołu  psychoorganicznego  otępiennego  u  pacjenta
możesz spodziewać się następujących objawów:

A.  omamów i urojeń,
B.  napadów epilepsji,
C.  napadów histerii,
D.  zaburzeń orientacji.

Zadanie 63.
Chora  lat  75  jest  po  złamaniu  szyjki  kości  udowej  lewej.  Nie
została  zakwalifikowana  do  leczenia  operacyjnego.  Leczona  z
zastosowaniem  opatrunku  gipsowego.  Pacjentka  jest
unieruchomiona w łóżku. Chora powinna wykonywać ćwiczenia:

A.  oporowe mięśni objętych opatrunkiem gipsowym,
B.  izometryczne mięśni objętych opatrunkiem gipsowym,
C.  redresyjne mięśni objętych opatrunkiem gipsowym,
D.  w odciążeniu mięśni objętych opatrunkiem gipsowym.

Literatura:  E.  Rutkowska,  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, Czelej, Lublin 2002, str. 175.



Zadanie 64.
W  chorobie  Parkinsona  działania  pielęgniarskie  nakierowane  są
na:

A.  edukację chorych i ich opiekunów,
B.  utrzymanie sprawności ogólnej, siły mięśniowej,
C . naukę zachowań tj . :  wstawanie,  chodzenie,  usprawnianie

chodu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 65.
C o  jest  charakterystycznym  początkowym  objawem  choroby
Alzheimera?

A.  trudności w formułowaniu wypowiedzi słownych,
B . specyficzne  zaburzenia  pamięci  związane  z

zapamiętywaniem nowych informacji,
C . nasilające  się  trudności  w  mówieniu  i  zaburzenia

amnestyczne,
D.  specyficzne zaburzenia pamięci starczej.

Zadanie 66.
N a  powstanie  choroby  hemoroidalnej  mają  wpływ  czynniki
mechaniczne i hemodynamiczne. W hemodynamicznym mechanizmie
przyczyną wystąpienia hemoroidów może być:

A . splot  anatomiczny,  który  ulega  dystalnemu
przemieszczeniu z powodu rozpadu podśluzówkowej tkanki
łącznej,

B.  utrudniona defekacja,
C.  biegunka,
D.  żadne z powyższych.

Literatura: K. Kędziora-Kornatowska, M. Muszalik, Kompedium pielęgnowania
pacjentów w starszym wieku, Czelej, 2007.

Zadanie 67.
Niedowład połowiczy prawostronny wskazuje, że uszkodzenie mózgu
nastąpiło w:

A.  lewej półkuli,
B.  prawej półkuli,
C.  obu półkulach mózgowych,
D.  przestrzeni podpajęczynówkowej mózgu.

Zadanie 68.
Indeks oceny podstawowych czynności w życiu codziennym określa
skala:

A.  ADL,
B.  Piotrowskiego,
C.  Benoit,
D.  Barthela.



Literatura:  red.  Grodzicki  T.,  J.  Kocemba,  Skalska  A.,  Geriatria  z
elementami  gerontologii  ogólnej:  Podręcznik  dla  lekarzy  i  studentów,  Via
Medica Kraków 2006.

Zadanie 69.
W  pielęgnacji  chorych  z  nietrzymaniem  moczu  niewskazane  jest
stosowanie:

A.  cewników zewnętrznych (uridomów) i wewnętrznych,
B . jednorazowych  chłonnych  materiałów  sanitarnych

chroniących skórę przed maceracją i uszkodzeniem,
C . gumowych  podkładów  chroniących  materac  przed

zamoczeniem,
D.  regularnych treningów pęcherza.

Zadanie 70.
Dominującym objawem zapalenia płuc u osób w podeszłym wieku
może być:

A.  gorączka,
B.  dreszcze,
C.  kaszel,
D . pogorszenie  kontaktu  z  otoczeniem  i  zaburzenia

świadomości.
Literatura:  red.  K.  Galus  "Geriatria  wybrane  zagadnienia"  Wydawnictwo
Urban& Wrocław 2007, str. 227.

Zadanie 71.
N a  oddziale  znajduje  s ię  chory  przytomny,  lecz  nie  można
nawiązać  z  nim  kontaktu,  oczy  ma  otwarte,  wzrok  ufiksowany,
oddech własny. Z wywiadu wynika, że chory ma zachowany rytm snu
i  czuwania,  oraz  przebył  zatrzymanie  krążenia  z  długotrwałą
reanimacją. Stan taki nazywamy:

A.  śpiączką,
B.  osłupieniem,
C.  apalicznym,
D.  hypoglikemią.

Zadanie 72.
Odleżyna III stopnia charakteryzuje się:

A .  martwicą powięzi i mięśni,
B.  zaczerwienieniem i obrzękiem skóry,
C.  obrzękiem tkanek i pęcherzami,
D.  martwicą obejmującą skórę do tkanki podskórnej.



Zadanie 73.
Celem terapii  nadciśnienia  tętniczego  u  osób  w  wieku  podeszłym
jest obniżenie wartości ciśnienia skurczowego poniżej:

A .  130 mm Hg,
B.  135 mm Hg,
C.  140 mm Hg,
D.  149 mm Hg.

Zadanie 74.
W aktywizowaniu osób z demencją nie zaleca się:

A . wykonywania  dobrze  przyswojonych  prostych  czynności
związanych z samoobsługą,

B . gier  i  zabaw  zręcznościowych  zmuszających  chorego  do
wzmożonej  koncentracji  i  wysiłku  w  celu  ograniczenia
bezsensownej aktywności,

C . wykonywania  czynności  ruchowych  związanych  z
czynnościami porządkującymi w najbliższym otoczeniu,

D . wykonywaniu  czynności  twórczych  i  odtwórczych
adekwatnych do możliwości.

Zadanie 75.
Do ubocznych działań insuliny NIE należy:

A.  lipodystrofia poinsulinowa,
B.  alergia,
C.  zaburzenie widzenia,
D.  zaburzenie słuchu.

Zadanie 76.
Do oceny stanu świadomości służy skala:

A.  NYHA,
B.  Denver,
C.  Glasgow,
D.  Pittsburska.

Zadanie 77.
Osteopenia to:

A . fizjologiczny  ubytek  masy  kostnej  typowy  dla  okresu
starzenia,

B.  zwiększenie masy kostnej,
C.  demineralizacja kości,
D.  zwiększenie poziomu wapnia w kościach.



Zadanie 78.
Charakterystycznym objawem choroby Parkinsona jest:

A .  oczopląs,
B.  wesołkowatość,
C.  mowa skandowana,
D.  maskowata twarz.

Zadanie 79.
Planując  zajęcia  wf-u  w  szkole  życia  dla  dzieci  z  zespołem
Downa należy uwzględnić:

A.  często występujące wady serca,
B.  częste występowanie ataków epilepsji,
C.  wykluczenie zajęć nie wymagających wysiłku,
D.  wykluczenie zajęć na basenie.

Zadanie 80.
W  rewalidacji  i  pielęgnacji  dziecka  upośledzonego  bardzo
istotnym czynnikiem dla jego dalszego rozwoju będzie:

A .  wzmacnianie motywacji i przeżycia sukcesu,
B.  ochrona przed negatywnym środowiskiem rówieśników,
C.  analiza zachowania dziecka w grupie rówieśniczej,
D.  pomoc w ustaleniu niepełnosprawności i ochrona dziecka.

Zadanie 81.
U  mieszkanki  Domu  Pomocy  Społecznej  wystąpiły  niepokojące
objawy: niemożność samodzielnego zrobienia kanapki, nielogiczne
odpowiedzi  na  pytania.  Objawy  te  połączone  były  z  zaburzeniami
świadomości oraz z połowiczym porażeniem. Powyższe objawy mogą
sugerować:

A.  udar mózgu,
B.  padaczkę,
C.  guz mózgu,
D.  zespół Hornera.

Literatura:  Schiefele  J.,  Staudt  I.,  Dach  M.:  Pielęgniasrtwo  geriatryczne,
Urban &Partner, Wrocław 1998, str. 32.

Zadanie 82.
Stan  ostrego  napadu  jaskry  charakteryzuje  s ię  bólem  gałek
ocznych oraz:

A.  zawrotami głowy, przekrwieniem spojówek,
B.  bólem głowy, nudnościami, wymiotami,
C . bólem  głowy,  rozbiciem,  niepokojem,  upośledzeniem

widzenia,  przekrwieniem  spojówek,  podwyższonym
ciśnieniem śródgałkowym,

D.  wymiotami, obniżonym ciśnieniem śródgałkowym.



Zadanie 83.
4,5  letnia  dziewczynka  z  upośledzeniem  psychomotorycznym
wykazuje  opóźniony  rozwój  mowy.  Posługuje  s ię  pojedynczymi  i
zniekształconymi  wyrazami,  niechętnie  biega,  ale  rozwesela  się
przy  dźwiękach muzyki.Co  ma najkorzystniejszy wpływ na  rozwój
upośledzonego dziecka?

A.  rodzina i społeczność pełnosprawna,
B.  pobyty na turnusach rehabilitacyjnych,
C.  nauka w Szkole Specjalnej,
D.  kontakt z dziećmi w Szkole Życia.

Zadanie 84.
Głównym  celem  rehabilitacji  ruchowej  zastosowanej  u  osób  z
upośledzeniem umysłowym jest:

A .  stymulacja wszelkich funkcji psychicznych i fizycznych,
B.  aktywizowanie osób,
C.  urozmaicenie zadań wykonywanych codziennie,
D.  zagospodarowanie wolnego czasu.

Literatura:  1.Kalfoss  M.:  Rozważania  nad  jakością  życia  chorych  dorosłych  z
chorobami  układu  nerwowo-mięśniowego.  [W:]  (red.)  Wołowicka  L.:  Jakość
życia w naukach medycznych, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu, Poznań 2001. 2.Kościelska M.: Oblicze upośledzenia. PWN, Warszawa
1998.

Zadanie 85.
Pacjent z zaburzeniami psychicznymi wymaga bezwzględnej opieki
psychiatrycznej, jeśli stwierdza się:

A .  omamy wzrokowe i słuchowe,
B.  ostrą psychozę i myśli samobójcze,
C.  przewlekły stan schizofrenii,
D.  urojenia ksobne i prześladowcze.

Zadanie 86.
Czego dotyczy upośledzenie umysłowe?

A.  zaburzeń osobowości,
B.  zaburzeń psychicznych,
C.  zaburzeń intelektu,
D.  zaburzeń emocjonalnych.

Zadanie 87.
Co oznacza pojęcie spastyczny?

A . fizjologiczne  napięcie  mięśniowe:  ciągłe,  umiarkowane
skurcze mięśniowe,

B.  obniżone napięcie mięśniowe,
C.  wzmożone napięcie mięśniowe - inaczej sztywność,
D.  napięcie pomocnicze, wspierające pracę mięśniową.

Literatura:  J.  Nowotny,  M.  Krauze  Rehabiltacja  lecznicza  dzieci  z  chorobami



układu nerwowego, 1981.

Zadanie 88.
Mózgowe porażenie dziecięce jest najczęściej wynikiem?

A.  niedotlenienia mózgu ciążowo-porodowego,
B.  zaburzeń metabolicznych w okresie wczesnopłodowym,
C.  zakażeń wirusowych matki w okresie ciąży,
D.  wylewów śródczaszkowych.

Zadanie 89.
Cechą wskazującą na autyzm u dziecka po ukończeniu 1 r . ż . NIE
jest:

A .  niewyciąganie rączek do rodzica,
B.  brak reakcji na odgłosy i dźwięki,
C.  uspokojenie się dziecka po przytuleniu przez rodzica,
D.  brak reakcji na uśmiech matki.

Zadanie 90.
Który ze specjalistów prowadzi terapię dzieci głuchych?

A.  pedagodzy-rewalidanci,
B.  tyflopedagodzy,
C.  surdopedagodzy,
D.  neuropedagodzy.

Zadanie 91.
Rehabilitację  u  dzieci  z  porażeniem  mózgowym  należy  rozpocząć
w :

A.  3 - 4 roku życia,
B.  1 roku życia,
C.  okresie przedszkolnym,
D.  wieku 5 lat.

Zadanie 92.
3-letnie  dziecko  nic  nie  mówi,  nie  lubi  być  przytulane,  ciągle
jest  w  ruchu,  bardzo  lubi  bawić  się  samochodem,  wołane
zachowuje się jakby nie słyszało. Objawy wskazują na:

A.  zespół Downa,
B.  upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym,
C.  autyzm,
D.  zespół Little'a.



Zadanie 93.
W  którym  z  okresów  życia  dziecka  utrata  słuchu  rokuje
niekorzystnie na rozwój mowy?

A.  nie ma znaczenia, kiedy dziecko utraciło słuch,
B.  przed 2 rokiem życia,
C.  po 2 roku życia,
D.  istotne jest czy dziecko ma aparat.

Zadanie 94.
Formy rehabilitacji dzieci upośledzonych:

A . rehabilitacja  ruchowa  z  uwzględnieniem  deficytów
ruchowych,

B.  terapia zabawą, terapia zajęciowa, logopedia,
C.  terapia plastyczna, rytmika, rekreacja, sport,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Cecylia  Ugniewska,  Pielęgniarstwo  psychiatryczne  i
neurologiczne, s.234-235, PZWL 1996.

Zadanie 95.
Pacjenta  z  cukrzycą,  nałogowo  palącego  papierosy  należy
poinformować o mogących wystąpić powikłaniach, takich jak:

A.  retinopatia, zaćma,
B.  niedokrwienie tętnic kończyn dolnych,
C.  udar mózgu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 96.
Najlepsze  wyniki  leczenia  schizofrenii,  oprócz  leczenia
farmakologicznego można uzyskać w efekcie:

A .  psychoterapii,
B.  terapii indywidualnej,
C.  procesu terapeutycznego w terapii zajęciowej,
D.  balneoterapii.

Zadanie 97.
Częste  oddawanie  moczu  w  niewłaściwych  okolicznościach,  gdy
czynność pęcherza moczowego podlega kontroli to:

A .  częstomocz,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  moczenie mimowolne,
D.  moczenie nocne.



Zadanie 98.
Który z poniższych objawów jest charakterystyczny dla autyzmu?

A.  chód atetotyczny,
B.  klaskanie, klepanie, uderzanie o siebie lub przedmioty,
C.  mimowolne skurcze drobnych mięśni,
D.  spowolnienie psychiczno-ruchowe.

Zadanie 99.
Pacjent  zgłosił  s ię  do  lekarza  pierwszego  kontaktu  z  powodu
następujących  objawów:  kaszel  z  wykrztuszaniem  plwociny,
gorączka,  z łe  samopoczucie,  brak  łaknienia,  ból  w  klatce
piersiowej,  duszność,  kwioplucie,  chrypka.  Powyższe  objawy
nasuwają podejrzenie:

A.  raka płuc,
B.  pylicy płuc,
C.  ropniaka opłucnej,
D.  promienicę płuc.

Zadanie 100.
W  jaki  sposób  powinna  postąpić  pielęgniarka,  aby  przerwać  u
chorej napad lęku z hiperwentylacją?

A . podać  torebkę  papierową  do  ust  chorej  i  polecić,  aby  do
niej oddychała,

B.  podać środek uspokajający,
C.  być obecną przy chorej i czekać, aż napad ustąpi,
D.  zalecić chorej wstrzymywanie oddechu.

Zadanie 101.
D o  zakładu  opieki  długoterminowej  dla  psychicznie  i  nerwowo
chorych  został  skierowany  pacjent,  z  którym  rodzina  nie  mogła
sobie  poradzić  w  domu  ponieważ  stale  widział  i  słyszał  swoich
rodziców  i  inne  osoby,  którzy  mu  stale  coś  nakazywali.  Jakiego
rodzaju zaburzenia pojawiły się u pacjenta?

A.  zaburzenia spostrzegania,
B.  omamy wzrokowe, słuchowe,
C.  omamy imperatywne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Ugniewska  C.:  Pielęgniarstwo  psychiatryczne  i  neurologiczne,
PZWL, Warszawa 1998, str. 70.



Zadanie 102.
Chory lat  25 z następującymi objawami: wielomówny, nadmiernie
ruchliwy,  dowcipkujący,  miewał  ciągle  nowe  pomysły,  nie
dokończył  żadnej  nowo  podjętej  pracy.  Po  przyjęciu  do  szpitala
u  chorego  wystąpiła  gonitwa  myśli,  wzmożona  aktywność
psychoruchowa. Pacjent miał trudności z zaśnięciem, mało spał w
nocy,  budził  s ię  wcześnie  rano.  Zaobserwowano  urojenia
wielkościowe  oraz  prześladowcze.  Chory  wykazywał  dysforię,
chwilami agresję oraz brak poczucia stanu chorobowego. Świadczy
to o zespole:

A.  depresyjnym,
B.  maniakalnym,
C.  paranoicznym,
D.  otępiennym.

Literatura:  Wilczek-Różyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego,
Czelej, Lublin 2007, str. 118-125.

Zadanie 103.
Uzależnienie od substancji psychoaktywnej określamy jako:

A . stan  psychiczny  i  f izyczny,  który  wskazuje  na
konieczność  stałego  przyjmowania  środka  ale  z
możliwością w każdej chwili go odstawienia,

B . stan  psychiczny,  niekiedy  również  fizyczny,  który
wynika  z  interakcji  między  organizmem  człowieka  a
przyjmowanym środkiem lub środkami. Objawia się głównie
kompulsywnym przyjmowaniem środka stale lub okresowo,
p o  to  aby  przeżyć  skutki  jego  działania  lub  uniknąć
złego  samopoczucia,  które  pojawią  się  wtedy,  kiedy
środek nie zostanie przyjęty,

C . stan  fizycznego  uzależnienia  z  przyzwyczajenia  do
przyjmowania danego środka bez obserwacji psychicznego
uzależnienia,

D . przyjmowanie środków dla uzyskania chwilowego dobrego
samopoczucia  które  nie  pozostawia  skutków  ubocznych
fizycznych i psychicznych.

Literatura:  Ugniewska  C.:  Pielęgniarstwo  psychiatryczne  i  neurologiczne.
PZWL, Warszawa 1998 s. 197



Zadanie 104.
Uzależnienie jest to:

A .  choroba powstała w wyniku zażywania opiatów i alkoholu,
B . kompleks  zjawisk  fizjologicznych,  behawioralnych  i

poznawczych,  wśród  których  przyjmowanie  substancji
psychoaktywnych dominuje nad innymi zachowaniami, które
miały poprzednio dla pacjenta większą wartość,

C . choroba wywołana przyjmowaniem nielegalnych substancji
psychoaktywnych,

D . kompleks  zjawisk  fizjologicznych,  behawioralnych  i
poznawczych,  wśród  których  przyjmowanie  substancji
psychoaktywnych podlega kontroli pacjenta.

Literatura:  C.  Ugniewska,  Pielęgniarstwo  psychiatryczne  i  neurologiczne,
PZWL, Warszawa, 1998

Zadanie 105.
Urojenia, to:

A . fałszywe  sądy,  których  chory  nie  weryfikuje  mimo
dowodów ich błędności,

B.  zaburzenia toku myślenia,
C . uporczywy  strach  przed  pewnymi  sytuacjami  lub

przedmiotami,
D . niezgodne  z  rzeczywistością  wyobrażenie  wypełniające

lukę pamięciową.
Literatura:  C.  Ugniewska,  Pielęgniarstwo  psychiatryczne  i  neurologiczne,
PZWL, Warszawa, 1998

Zadanie 106.
Zespół otępienny, to:

A . zespół  objawów  wywołanych  chorobą  mózgu,  zawsze
występujący u osób w podeszłym wieku,

B . zespół  zawsze  wiążący  się  ze  zwyrodnieniem  i  zanikiem
kory mózgu,

C . zespół  objawów  wywołany  chorobą  mózgu,  zwykle
przewlekłą  lub  o  postępującym  przebiegu,
charakteryzujący  się  l icznymi  zaburzeniami  wyższych
funkcji korowo-poznawczych,

D.  reakcja na pewność utraty pewnej wartości.
Literatura: K. Kędziora-Kornatowska, M. Muszalik, Kompedium pielęgnowania
pacjentów w starszym wieku, Czelej, Lublin, 2007.



Zadanie 107.
Mężczyzna  w  wieku  35  lat  przed  kilku  laty  przebył  3  miesięczny
okres  depresji.  Był  spokojny,  odpowiedzialny.  Od  ok.  2  tygodni
zmienił  s ię  stał  s ię  bardzo  aktywny,  zaczął  pić  alkohol,
zapraszać  nieznajome  towarzystwo  do  domu,  wydał  dużą  sumę
pieniędzy  na  zabawy,  gry  hazardowe.  Na  uwagi  i  prośby  żony
reaguje  złością,  wulgaryzmami.  Żona  boi  s ię  swojego  męża,
ponieważ wielokrotnie próbował ją uderzyć. Cierpi on na:

A.  chorobę afektywną dwubiegunową,
B.  zaburzenia osobowości,
C.  nerwicę,
D.  zaburzenia reaktywne.

Zadanie 108.
Które  z  poniższych  uważane  są  za  czynniki  ryzyka  w  chorobie
Alzheimera?

A.  wiek,
B.  alkoholizm,
C . uraz  głowy  bezpośrednio  poprzedzający  wystąpienie

objawów otępienia,
D.  wszystkie z powyższych.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniasrtwo  neurologiczne,  PZWL,
Warszawa 2008, str. 288

Zadanie 109.
W chorobie alkoholowej po gwałtownym odstawieniu lub znacznym
ograniczeniu  ilości  wypijanego  alkoholu  może  wystąpić  u
chorego:

A.  zespół abstynencyjny,
B.  majaczenie alkoholowe (delirium),
C.  zespół abstynencyjny i majaczenie alkoholowe,
D.  spadek ciśnienia krwi i senność.

Literatura:  C.  Ugniewska,  Pielęgniarstwo  psychiatryczne  i  neurologiczne,
str. 203.



Zadanie 110.
Mężczyzna  lat  35  przed  kilku  laty  przebył  3  miesięczny  okres
depresji.  Był  spokojny,  odpowiedzialny.  Od  ok.  2  tygodni
zmienił  się,  stał  s ię  bardzo  aktywny,  zaczął  pić  alkohol,
zapraszać  nieznajome  towarzystwo  do  domu,  wydał  dużą  sumę
pieniędzy  na  zabawy,  gry  hazardowe.  Na  uwagi  i  prośby  żony
reaguje  złością,  wulgaryzmami.  Żona  boi  s ię  swojego  męża,
ponieważ  wielokrotnie  próbował  ją  uderzyć.  Nie  przyjmuje  do
wiadomości,  że  to  wynik  choroby  i  nie  chce  się  leczyć.  Żona
powinna:

A.  wezwać pogotowie ratunkowe,
B . złożyć  wniosek  do  sądu  opiekuńczego  o  przymusowe

leczenie,
C.  wezwać lekarza rodzinnego do domu,
D.  wezwać policję.

Zadanie 111.
Majaczenia u osób w wieku podeszłym są wynikiem:

A . stanu  przedagonalnego,  zwiastującego  załamanie  się
homeostazy organizmu,

B . odwodnienia  z  powodu  przyjmowania  diuretyków,
przegrzania lub niedostatecznego przyjmowania płynów,

C.  skokowego polepszenia się stanu zdrowia,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Literatura: Kędziora-Kornatowska K.; Muszalik M.: Kompedium pielęgnowania
pacjentów w starszym wieku. Czelej, Lublin 2008 s. 274

Zadanie 112.
Pacjentka budzi  s ię  prawie  każdej  nocy  po  paru godzinach snu z
uczuciem  braku  tchu,  biciem  serca,  uczuciem  zawrotów  głowy,
drętwieniem  rąk  i  uczuciem  lęku,  że  umiera.  Wezwała  karetkę
pogotowia  lekarz  podał  środek  uspakajający.  Powyższe  objawy  są
charakterystyczne dla:

A.  koszmarnych snów,
B.  nerwicy lękowej,
C.  psychozy reaktywnej,
D.  zaburzeń osobowości.

Literatura:  Ugniewska  C.:  Pielęgniarstwo  psychiatryczne  i  neurologiczne,
str. 175.



Zadanie 113.
Specyfika  pracy  z  ludźmi  zaburzonymi  psychicznie  wymaga  od
pielęgniarki:

A .  zdolności wytwarzania leczniczej atmosfery,
B.  umiejętności nawiązywania kontaktu terapeutycznego,
C . wyuczonych  zachowań,  które  mają  na  celu  wykonanie

zleconych przez lekarza zadań,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Literatura:  Ugniewska  C.:  Pielęgniarstwo  psychiatryczne  i  neurologiczne.
PZWL, Warszawa 1998 s. 82

Zadanie 114.
48-letni  pacjent  został  dowieziony  przez  rodzinę  do  izby
przyjęć  szpitala  psychiatrycznego  po  próbie  samobójczej.
Wiadomo,  że  od  około  20  lat  występują  u  niego  nawracające
zespoły  depresyjne.  Ostatnio  przyjmował  250mg  imipraminy  na
dzień  oraz  doraźnie  nasennie  estazolam z  powodu  występujących
o d 3 miesięcy nasilonych objawów depresyjnych. Pacjent odmawia
przyjęcia do szpitala:

A.  nie można go w tej sytuacji przyjąć do szpitala,
B.  należy przyjąć go do szpitala bez jego zgody,
C . należy  zawiadomić  niezwłocznie  sąd  i  poczekać  na

postanowienie,
D . nie można przyjąć go do szpitala wobec braku zgody, ale

należy  wydać  rodzinie  zaświadczenie  o  stanie  zdrowia
chorego do dalszego postępowania przed sądem.

Zadanie 115.
W  leczeniu  pacjentów  z  nerwicą  lękową  istotnym  zadaniem
psychoterapii jest:

A .  obniżenie pewności siebie w działaniach,
B . obniżenie  nadmiernie  wysokiego  poziomu  niepokoju  i

lęku,
C.  wzmocnienie napędu psychoruchowego,
D.  obniżenie napędu psychoruchowego.

Literatura: A. Bilikiewicz, Psychiatria, PZWL 2001, str. 452.



Zadanie 116.
Chory lat 50 agresywny, zagrażający życiu własnemu oraz zdrowiu
innych,  z  udokumentowaną  chorobą  psychiczną.  Hospitalizowany
bez wyrażenia zgody z użyciem przymusu. W oddziale dostał ataku
agresji,  chorego  unieruchomiono.  Po  zastosowanym  leczeniu
nastąpiła znaczna poprawa stanu zdrowia.  Podczas agresji  szału,
unieruchamiając chorego należy przytrzymać go:

A.  w stawach,
B.  za kości długie,
C.  za tułów,
D.  za kości krótkie.

Zadanie 117.
Jadłowstręt psychiczny jest to zespół:

A . objawów  somatycznych  związanych  z  przyjmowaniem
nadmiernej ilości pokarmu,

B . rozpoznawany  najczęściej  u  chłopców  w  wieku  13-15  r .
ż . ,

C . chorobowy, którego podstawową cechę stanowi dążenie do
utraty masy ciała,

D.  o nieokreślonej etiologii.
Literatura: A. Bilikiewicz, Psychiatria, PZWL 2001, str. 377.

Zadanie 118.
Najbardziej  niepokojące  objawy  uboczne  działania  leków
stosowanych w psychiatrii, to:

A .  suchość w ustach, przybieranie na wadze,
B . nadmierna  wrażliwość  oczu  na  światło  i  słońce,

zaparcia,
C.  zawroty głowy, zmęczenie,
D.  sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.

Zadanie 119.
Terapia zajęciowa, to:

A . leczenie  farmakologiczne  połączone  ze  zorganizowaniem
choremu zajęć i wykonywaniem czynności manualnych,

B . leczenie  i  usprawnianie  za  pomocą  określonych
czynności, zajęć lub pracy,

C . metoda  komunikowania  werbalnego  i  pozawerbalnego  z
osobami w podeszłym wieku,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.
Literatura:  C.  Ugniewska,  Pielęgniarstwo  psychiatryczne  i  neurologiczne,
PZWL, Warszawa, 1998.



Zadanie 120.
Pacjenta  unieruchomionego  należy  obserwować  i  odnotowywać
spostrzeżenia  w  karcie  obserwacji  w  odstępach  czasowych  nie
rzadziej niż, co:

A.  15 minut,
B.  30 minut,
C.  20 minut,
D.  10 minut.

Zadanie 121.
Jaka  jednostka  w  systemie  pomocy  społecznej,  realizuje  zadania
z  zakresu  orzekania  o  stopniu  niepełnosprawności  do  celów
pozarentowych?

A.  Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych,
B . Powiatowy  zespół  ds.  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności,
C . Gminny  zespół  ds.  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności w ramach zadań zleconych,
D . Komisja ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy

Pełnomocniku Wojewody ds. osób niepełnosprawnych.

Zadanie 122.
Głównym celem ośrodka pomocy społecznej jest:

A . umieszczenie  ludzi  niesamodzielnych  w  domach  pomocy
społecznej,

B.  prowadzenie ośrodka wychowawczo-opiekuńczego,
C . dążenie  do  utrzymania  samodzielności  podopiecznych,

aktywizacja do działań zmierzających do poprawy jakości
własnego życia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura: K. Kędziora-Kornatowska, M. Muszalik, Kompendium pielęgnowania
pacjentów w starszym wieku, Czelej, 2007

Zadanie 123.
Finansowanie usług opiekuńczych wobec osób przewlekle chorych
niesamodzielnych, niepełnosprawnych pochodzi:

A . z e  środków  społecznych  lokalnych  ośrodków  pomocy
społecznej, a część pokrywa zainteresowany,

B.  całkowite koszty pomocy ponoszą PCPR,
C.  ze współfinansowania pomiędzy pacjentem a NFZ,
D.  ze środków przyznanych przez Starostę i Burmistrza.

Literatura: Kędziora-Kornatowska K.; Muszalik M.: Kompedium pielęgnowania
pacjentów w starszym wieku. Czelej, Lublin 2008 s. 62



Zadanie 124.
Podstawą  prawną  odpowiedzialności  karnej  dla  pielęgniarek  i
lekarzy jest:

A .  przysięga Hipokratesa,
B.  kodeks karny,
C.  normy zwyczajowe,
D.  regulamin pracy szpitala.

Literatura: M. Latalski, Zdrowie Publiczne, AM Lublin 1999.

Zadanie 125.
Świadczeniodawca może dokonać bezpłatnego wyboru lekarza POZ:

A.  jeden raz w roku,
B.  trzy razy w roku,
C.  raz na dwa lata,
D.  co pół roku.

Zadanie 126.
Pomocy społecznej udziela s ię osobom i rodzinom w szczególności
z powodu:

A.  ubóstwa, sieroctwa,
B.  bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,
C.  długotrwałej ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  rozdział
1.Art.7

Zadanie 127.
Podstawowym  aktem  prawnym,  normującym  tworzenie  i
funkcjonowanie zakładów ochrony zdrowia jest:

A . Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia
06.02.1997r.,

B.  Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011r.,
C . Ustawa  z  dnia  19.11.1999r.,  prawo  działalności

gospodarczej,
D . Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ z

dnia 30.01.2003r.



Zadanie 128.
Świadczeniobiorca  przebywający  w  zakładzie
opiekuńczo-leczniczym,  pielęgnacyjno-opiekuńczym  ponosi  koszt
wyżywienia  i  zakwaterowania.  Miesięczną  opłatę  ustala  się  w
wysokości odpowiadającej:

A . 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być
wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu
świadczeniobiorcy  w  rozumieniu  przepisów  o  pomocy
społecznej,

B.  250% najniższej emerytury,
C.  150% najniższej emerytury,
D . 100% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być

wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu
świadczeniobiorcy  w  rozumieniu  przepisów  o  pomocy
społecznej.

Zadanie 129.
D o zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu ogólnym przyjmowani
są pacjenci głównie ze względu na:

A.  wskazania społeczne np. złe warunki mieszkaniowe,
B.  wskazania społeczne np. brak opieki osób bliskich,
C.  wskazania medyczne,
D.  występowanie terminalnej fazy choroby nowotworowej.

Literatura:  E.  Kądalska,  Grażyna  Wójcik,  Program  rozwoju  zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1998.

Zadanie 130.
Skierowanie do ZOL/ZPO wydaje:

A.  lekarz z POZ, pielęgniarka,
B.  lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
C.  pielęgniarka środowiskowa,
D.  pracownik medyczny.

Zadanie 131.
Zakres  świadczeń  pomocy  społecznej  osobom  niesamodzielnym,
przewlekle chorym, samotnym, niesamodzielnym dotyczą:

A.  świadczeń pieniężnych,
B . pomocy  rzeczowej,  w  tym  na  ekonomiczne

usamodzielnienie,
C.  szkoleń i poradnictwa rodzinnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  Dział  II
Rozdział 1.Art.36



Zadanie 132.
Sprawowanie  czynnej  opieki  nad  zdrowymi  niemowlętami  od  6
tygodnia życia należy do kompetencji:

A .  lekarza specjalisty,
B.  pielęgniarki rodzinnej,
C.  położnej środowiskowej,
D.  pielęgniarki szkolnej.

Zadanie 133.
Które  z  działań  pielęgniarki,  zgodnie  z  ustawą  z  dn.  15  l ipca
2011r. uważa się za wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej?

A . kierowanie  i  nauczanie  i  zarządzanie  zespołami
pielęgniarek i położnych,

B.  udzielanie świadczeń zdrowotnych,
C.  nauczanie zawodu pielęgniarki,
D.  wszystkie są prawidłowe.

Zadanie 134.
Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej wobec
osób  potrzebujących  pomocy  materialnej  i  niematerialnej  jak  i
wsparcia spoczywa na:

A.  samorządzie miejskim,
B.  gminie,
C . samorządzie  terytorialnym  oraz  na  organach

administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą,
D.  samorządzie powiatowym.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  rozdział
2.Art.16.pkt.1

Zadanie 135.
Dla  osób  potrzebujących,  ze  względu  na  stan  zdrowia,  pomocy
medycznej  czasowej  (na  czas  rekonwalescencji,  rehabilitacji),
t j .  opieki  pielęgniarskiej  i  lekarskiej,  a le  niewymagających
hospitalizacji proponowana jest opieka:

A.  w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
B.  w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
C.  w domu chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Kędziora-Kornatowska K.; Muszalik M.: Kompedium pielęgnowania
pacjentów w starszym wieku. Czelej, Lublin 2008, str. 61.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 261918
Zadanie 1.
Współczesną  koncepcję  opieki  paliatywnej/hospicyjnej,
zainicjowała:

A.  Lydia Hall,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Dorota Orem,
D.  Cicely Saunders.

Literatura:  Pilch  T.,  Lepalczyk  I./red./:  Pedagogika
społeczna.[W:]Hospicjum w służbie umierającym. Górecki M.,Żak,1995

Zadanie 2.
Opieka paliatywna to:

A . t o  specjalizacja  pielęgniarska  mająca  dość  szerokie
uprawnienia  w  zakresie  samodzielnego  je j  sprawowania
wobec chorych u kresu życia,

B . t o  wszechstronna  całościowa  opieka  nad  pacjentami
chorującymi nieuleczalnie,

C . aktywna  całościowa  (holistyczna)  opieka  nastawiona  na
zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb chorego w
stanie  terminalnym  oraz  jego  rodziny,  zarówno  podczas
choroby, jak i w okresie żałoby to aktywna,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 3.
Wskaż zdanie prawdziwe:

A . najczęstszymi  nowotworami  będącymi  przyczyną  zgonów
mężczyzn w Polsce są nowotwory płuc,

B . najczęstsze  ze  względu  na  zachorowalność  nowotwory
złośliwe u kobiet w Polsce to nowotwory piersi,

C . bezwzględna  liczba  nowotworów  złośliwych  w  Polsce,
zwłaszcza u mężczyzn stale rośnie,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Literatura:  de  Walden-  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  red.:  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, Warszawa 2005, s. 37

Zadanie 4.
Objawy  wspólne  dla  schyłkowej  fazy  chorób  nowotworowych  i
innych chorób przewlekłych postępujących, to:

A .  duszność,
B.  ból ,
C.  osłabienie, wyniszczenie,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura:  de  Walden-  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  red.:  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, Warszawa 2005, s. 36-57



Zadanie 5.
Określenie "cierpienie totalne" odnosi się do:

A.  długotrwałego cierpienia fizycznego pacjenta,
B . cierpienia  moralno  -  etycznego  personelu  sprawującego

opiekę,
C.  cierpienia osieroconej rodziny,
D . cierpienia  fizycznego,  psychicznego  i  duchowego

pacjenta.

Zadanie 6.
Aktualnie  w  Polsce  do  opieki  paliatywnej  i  hospicyjnej  mogą  być
kwalifikowane osoby dorosłe, chorujące na:

A.  choroby nowotworowe,
B.  owrzodzenia odleżynowe,
C . układowe  zaniki  pierwotne  zajmujące  ośrodkowy  układ

nerwowy,
D.  wszystkie powyższe.

Literatura:  Załącznik  nr  1  -  do  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29
października  2013  r.  w  sprawie  świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu  opieki
paliatywnej i hospicyjnej.

Zadanie 7.
Efektywność  opieki  paliatywnej  określana  bywa  najczęściej  przez
ocenę  jakości  życia  chorych  oraz  satysfakcję  z  opieki.  Którego
narzędzia użyjesz do jej badania w warunkach stacjonarnych?

A.  Rotterdamska Lista Objawów,
B.  skala ESAS,
C.  skala Bartela,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  K.  de.  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, s.32, PZWL, 2005, 2008.

Zadanie 8.
Głównym celem opieki paliatywnej jest:

A .  poprawa jakości życia chorych,
B.  przygotowanie chorego do spokojnej śmierci,
C.  walka z bólem nowotworowym,
D.  zapewnienie opieki osieroconej rodzinie.



Zadanie 9.
D o grupy negatywnych mechanizmów obronnych, występujących u
personelu  medycznego  opiekującego  się  chorym  u  kresu  życia
należy/- ą:

A . zaprzeczanie  ważności  i  pożytku  wynikającego  z  dobrej
komunikacji z chorym,

B.  działania w kierunku podnoszenia kwalifikacji,
C .  empatyczny kontakt z rodziną,
D.  rozładowanie własnych emocji.

Literatura:  de  Walden  -Gałuszko  K.  (red):  Podstawy  opieki  paliatywnej.
PZWL, Warszawa 2004, s.191

Zadanie 10.
Procedury  edukacyjne  wykonywane  przez  pielęgniarkę  w  opiece
paliatywno-hospicyjnej obejmują:

A . instruowanie  chorego  i  jego  rodziny  w  zakresie  obsługi
materacy przeciwodleżynowych,

B.  edukację chorego i jego rodziny w zakresie odżywiania,
C.  przygotowanie chorego i jego rodziny do wypisu do domu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura:  de  Walden  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, Warszawa 2005: 20

Zadanie 11.
Czynniki obniżające nadzieję u chorego w stanie terminalnym to:

A.  zbliżająca się śmierć,
B.  brak szacunku dla chorego, opuszczenie i osamotnienie,
C.  kontrola bólu i innych objawów,
D . czynniki  zewnętrzne  nie  mają  wpływu  na  obniżenie

nadziei.
Literatura:  Robert  G.  Twycross,  David  R.  Frampton,  Opieka  paliatywna  nad
terminalnie chorym, Margrafsen Bydgoszcz, 1996, s. 34

Zadanie 12.
Preferowanym  miejscem  sprawowania  opieki  paliatywnej  i
hospicyjnej jest:

A .  szpitalny oddział opieki paliatywnej,
B.  hospicjum stacjonarne,
C.  zakład opiekuńczo-leczniczy,
D.  dom chorego.



Zadanie 13.
Określenie  "dostępność  domowej  opieki  paliatywnej  i
hospicyjnej" oznacza:

A . oddział  opieki  paliatywnej  na  obszarze  obejmującym
opieką osoby zamieszkałe na obszarze w promieniu 30 km,

B . całodobową dostępność lekarza wyszkolonego w medycynie
paliatywnej i kapelana hospicyjnego,

C . interdyscyplinarny  zespół  opieki  paliatywnej  świadczący
usługi  dla  osób  zamieszkałych  na  obszarze  w  promieniu
60 km,

D . całodobową  i  całotygodniową  dostępność  lekarza
wyszkolonego w medycynie paliatywnej i przygotowanej w
opiece  paliatywnej  pielęgniarki,  którzy  są  gotowi  do
odwiedzania chorego w domu.

Zadanie 14.
Czym zajmuje się psychotanatologia?

A.  biologicznym aspektem śmierci,
B.  umieraniem w sensie społecznym,
C . analizą psychologicznych aspektów umierania, postawami

wobec śmierci, stroną emocjonalną tego zagadnienia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura:  de  Walden  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, Warszawa 2005: 252

Zadanie 15.
Niepotrzebne  przedłużanie  procesu  umierania  wynika  najczęściej
z :

A .  braku "zgody na odejście",
B.  "niezałatwionych spraw",
C . heroicznych zabiegów medycznych,  podejmowanych przez

rodzinę  tylko  dlatego,  aby  zrobić  wszystko,  by  chory
nie umarł,

D.  wszystkie prawidłowe.
Literatura:  A.  Adamczyk,  K.  Buczkowski,  D.  Jagielski,  M.  Krajnik,
M.Rogiewicz, Opieka paliatywna, s.91, PZWL, 2009.

Zadanie 16.
Rodzina  żąda  od  personelu  podawania  choremu  u  schyłku  życia
dodatkowych płynów.  Która z  podanych zasad etycznych NIE jest
rozpatrywana w tym przypadku?

A.  autonomii,
B.  sprawiedliwości,
C.  dobroczynności,
D.  nieszkodzenia.



Zadanie 17.
Podstawowe  wymagania  dla  zapewnienia  opieki  paliatywnej
określone  w  Raporcie  dotyczącym  standardów  i  norm  dla  opieki
hospicyjnej  i  paliatywnej  w  Europie  EAPC  (Europejskiego
Towarzystwa Opieki Paliatywnej) to:

A .  "planowanie naprzód",
B.  dostępność i ciągłość opieki paliatywnej,
C.  preferowane miejsce opieki,
D.  wszystkie powyższe.

Literatura:  Raport  standardów  i  norm  dla  opieki  paliatywnej  i  hospicyjnej
EAPC, Medycyna Paliatywna w Praktyce, Via Medica, 2010, tom 4, numer 2 str.
54

Zadanie 18.
Zgodnie  z  zasadą  "o  podwójnym  skutku  działania"  dopuszczalne
jest:

A .  wspomagane samobójstwo,
B.  stosowanie zasady primum non nocere,
C . stosowanie nadzwyczajnych (nieproporcjonalnych) środków

terapeutycznych,
D . stosowanie  dużych  dawek  opioidów  w  bólu  nie  do

wytrzymania, które mogą ograniczać przytomność, a nawet
skracać życie.

Literatura:  de  Walden  Gałuszko  K.:  Podstawy  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2004: 17

Zadanie 19.
Co może przynieść ulgę choremu przy suchości jamy ustnej?

A . ssanie cząstek świeżego ananasa, cukierków, kostek lodu
oraz zachęcanie do zwiększenia przyjmowania płynów,

B.  płukanie jamy ustnej spirytusowymi roztworami,
C.  picie często i w dużych ilościach napojów gazowanych,
D . płukanie jamy ustnej płynami o smaku kwaśnym np.: woda

z octem lub cytryną.

Zadanie 20.
Co to są bóle przebijające?

A.  wszystkie bóle występujące w chorobie nowotworowej,
B.  podstawowe bóle w chorobie nowotworowej,
C . przemijające,  napadowe  bóle  nakładające  się  na

dotychczas istniejące dolegliwości,
D.  nie reagujące na stosowane leczenie przeciwbólowe.



Zadanie 21.
Pacjentka  oddziału  opieki  paliatywnej  nie  oddaje  moczu  od
kilkunastu  godzin.  W  badaniu  fizykalnym  wyczuwalny  jest
przepełniony  pęcherz  moczowy.  Prawdopodobna  przyczyna
zatrzymania moczu, to:

A . zwiększenie  napięcia  zwieracza  pęcherza  moczowego  jako
objaw uboczny zażywania morfiny,

B . przeszkoda utrudniająca odpływ moczu np. guz w pęcherzu
moczowym,

C.  chora nie przyjęła w tym dniu leków odwadniających,
D.  prawidłowe odpowiedzi to A i B.

Literatura:  Red.  Krystyna  de  Walden-Gałuszko,  Podstawy  opieki  paliatywnej,
Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2004,  s.  215.  Robert  G.  Twycross,
David  R.  Frampton,  Opieka  paliatywna  nad  terminalnie  chorym,  Margrafsen
Bydgoszcz, 1996, s. 110.

Zadanie 22.
U pacjenta będącego w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej,
w pielęgnacji owrzodzenia odleżynowego, głównym celem usuwania
martwiczych tkanek jest:

A .  doprowadzenie do całkowitego wygojenia rany,
B.  zapobieganie powikłaniom,
C.  przyspieszenie gojenia,
D.  eliminacja bólu.

Zadanie 23.
Łatwe  męczenie  się,  osłabienie,  senność,  ograniczenie
wydolności  fizycznej  i  codziennej  aktywności,  zaburzenia
koncentracji  uwagi  są  charakterystycznymi  objawami
występującymi w:

A . zmęczeniu  związanym  z  chorobą  nowotworową  (Cancer
related fatique - CRF),

B.  guzach mózgu,
C.  dyspepsji wrzodowej,
D.  dyspepsji czynnościowej.

Literatura:  de  Walden  Gałuszko  K.:  Podstawy  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2004: 115.

Zadanie 24.
W  opiece  nad  ludźmi  starszymi  z  chorobą  nowotworową  przy
współistniejącym otępieniu zalecana jest:

A .  częsta zmiana otoczenia chorego,
B.  stały porządek dnia, bez zmian otoczenia,
C.  częsta zmiana porządku dnia,
D.  izolacja chorego.



Zadanie 25.
Zanim  choremu  zostanie  przekazana  informacja  o  niepomyślnym
rokowaniu, w pierwszej kolejności należy ustalić:

A . czy  pacjent  jest  zdolny  do  zrozumienia  i  gotowy  do
przyjęcia informacji,

B.  czy rodzina jest zdolna do zrozumienia informacji,
C.  stan ogólny chorego,
D.  wykształcenie chorego.

Zadanie 26.
Który  z  wymienionych  niżej  objawów  niepożądanych  jest  typowy
dla octanu megestrolu?

A.  zaparcia,
B.  biegunka,
C.  zwiększone ryzyko zakrzepów żylnych,
D.  krwawienie.

Literatura:  de  Walden  Gałuszko  K.:  Podstawy  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2004: 124

Zadanie 27.
D o  najczęściej  występujących  zespołów  bólu  neuropatycznego,
należy/ą:

A.  ból fantomowy,
B.  ból ośrodkowy,
C.  neuropatia cukrzycowa,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 28.
Morfina powoduje:

A.  zaparcia spastyczne, skurcz odźwiernika,
B.  skurcz zwieraczy pęcherza i moczowodów,
C.  skurcz zwieracza Oddiego,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 29.
Leki  przeciwserotoninowe  (anty  5HT3)  stosowane  są  w
zapobieganiu lub leczeniu nudności i wymiotów występujących:

A.  w niedrożności przewodu pokarmowego,
B.  w chemioterapii lub radioterapii,
C.  we wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym,
D.  w zaparciach stolca.

Literatura:  Kordek  R,  Jassem  J,  Krzakowski  M,  Jeziorski  A,  Onkologia,
podręcznik dla studentów i lekarzy, Via Medica, Gdańsk, 2006, 261



Zadanie 30.
Jakie działanie ma laktuloza?

A.  działa poślizgowo, ułatwia przesuwanie mas kałowych,
B.  działa zapierająco,
C.  zwalnia perystaltykę jelit,
D . wywiera  miejscowe  działanie  osmotyczne  zmiękczając

stolec.

Zadanie 31.
Wiodącymi objawami chorobowymi w zaawansowanej postaci raka
jajnika są:

A.  zaburzenia funkcji zwieraczy,
B.  niedokrwistość, trombocytopenia,
C.  wysięk do jamy otrzewnowej, niedrożność jelit,
D . wzrost  fosfotazy  alkalicznej,  zmiany  troficzne  w

otrzewnej.

Zadanie 32.
Przy długotrwałym leczeniu bólu nowotworowego dużymi dawkami
silnych  opioidów  często  występują  objawy  toksyczności,  jak
zmniejszanie  efektu  analgetycznego,  stany  pobudzenia  i  drgawki.
Postępowanie w takich przypadkach polega na:

A.  włączeniu NLPZ oraz koanalgetyków,
B . zamianie  stosowanego  opioidu  na  inny  (np.  zastąpienie

morfiny fentanylem),
C . dodaniu  innego  silnego  opioidu  oraz  włączeniu  leków

uspakajających i przeciwdrgawkowych,
D . natychmiastowym  odstawieniu  silnego  opioidu  ponieważ

zatrucie organizmu może przyspieszyć śmierć chorego.
Literatura:  Red.  Krystyna  de  Walden-Gałuszko,  Podstawy  opieki  paliatywnej,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, s. 37.

Zadanie 33.
Płyn  odbarczany  przy  wodobrzuszu,  występującym  w  przebiegu
choroby nowotworowej, ma zabarwienie:

A.  słomkowe,
B.  mętne,
C.  krwiste,
D.  krwiste lub mleczne.

Zadanie 34.
Faza daleko zaawansowanej choroby nowotworowej to:

A . stadium  choroby  nie  rokujące  je j  ograniczenia,  gdy  stan
ogólny chorego pogarsza się,

B.  początkowe stadium choroby,
C.  stadium choroby, w którym stan pacjenta ulega poprawie,
D.  stadium, w którym dopiero rozpoznajemy chorobę.



Zadanie 35.
W prawidłowym komunikowaniu terapeutycznym najważniejszą rolę
odgrywa:

A.  wiek pielęgniarki,
B . umiejętność  słuchania  i  okazywania  swoim  zachowaniem

zainteresowania,
C.  umiejętność szybkiej zmiany tematu rozmowy,
D.  wiek pacjenta.

Zadanie 36.
Ból trzewny:

A . wynika  z  podrażnienia  receptorów  na  skutek  napinania
okostnej przez guz,

B . jest  słabo  zlokalizowany,  często  jest  opisywany  jako
rozlany,  tępy,  gniotący,  głęboki  z  nakładającymi  się
ostrymi  bólami  o  charakterze  kolki,  może  promieniować
do pleców i obojczyka,

C . jest  opisywany  jako  napady  kłucia,  szarpania,  palenia,
rażenia prądem,

D . charakteryzuje  s ię  allodynią  -  tzn.  odczuwaniem  jako
bólu bodźców niebolesnych w innych okolicznościach.

Literatura:  Red.  Krystyna  de  Walden-Gałuszko,  Podstawy  opieki  paliatywnej,
Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2004,  s.  31.  Red.  Krystyna  de
Walden-Gałuszko  i  Anna  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece  paliatywnej  i
hospicyjnej, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2005, s. 66.

Zadanie 37.
Przetoka  pęcherzowa  polegająca  na  nadłonowym  odprowadzeniu
moczu z pęcherza moczowego, to:

A .  nefrotomia,
B.  kolostomia,
C.  cystostomia,
D.  ileostomia.

Literatura:  K.  de.  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, s.117, PZWL, 2005, 2008.

Zadanie 38.
Celem  stosowania  opatrunków  aktywnych  w  leczeniu  odleżyn  u
chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej jest:

A .  wygojenie odleżyny,
B . łagodzenie  dolegliwości  chorego  przez  zmniejszenie

wysięku czy nieprzyjemnego zapachu,
C.  niedopuszczenie do pogłębienia zmian,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura:  de  Walden-  Gałuszko  K.,  Podstawy  Opieki  Paliatywnej,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2004s. 154



Zadanie 39.
Pacjent w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, z napadami
paniki  oddechowej,  osłabiony,  nie  pozwala,  aby  ułożyć  go  w
łóżku. Prawidłowe postępowanie w tej sytuacji to:

A . zadbanie  o  bezpieczeństwo,  uspokajanie  werbalne
pacjenta i układanie go w łóżku,

B . tłumaczenie  pacjentowi  o  konieczności  położenia  się  do
łóżka,

C . podanie  morfiny  i  benzodwuazepiny  na  zlecenie  lekarza,
czuwanie  przy  chorym,  które  pozwoli  mu  przebywać  w
pozycji dla niego dogodnej,

D . podanie  leków  uspokajających  na  zlecenie  lekarza,
ułożenie pacjenta w łóżku.

Literatura: Jassem E., Duszność w zaawansowanych stanach chorobowych, Via
Media, Gdańsk 2003

Zadanie 40.
Przy  stwierdzeniu  ostrych  objawów  przedawkowania  morfiny
(poniżej 8 oddechów na minutę, niemożność wybudzenia chorego,
sinica)  należy  podać  antagonistę  receptorów  opioidowych  -
nalokson. Wybierz prawidłowe stwierdzenie:

A . działa  on  12  godzin,  dlatego  wystarczy  podać  lek
jednorazowo, nawet gdy wiesz, że chory stosował morfinę
o przedłużonym działaniu,

B . można  go  podać  doustnie,  gdyż  wchłania  się  dobrze  z
przewodu pokarmowego,

C . działa  on  krótko  od  1  do  3  godzin,  dlatego  należy
obserwować  pacjenta  i  w  razie  konieczności  powtarzać
podanie leku,

D . w żadnym wypadku nie wolno wtedy zastosować naloksonu,
gdyż  wywoła  zespół  abstynencyjny,  co  może  spowodować
śmierć chorego.

Literatura:  Red.  Jan  Dobrogowski,  Jerzy  Wordliczek,  Medycyna  bólu,
Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa,  s.  322.  Red.  Marek  Hebanowski,
Krystyna de Walden-Gałuszko, Zbigniew Żylicz, Podstawy opieki paliatywnej w
chorobach nowotworowych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, s. 94

Zadanie 41.
W  przypadku nieprzyjemnego  zapachu z  worka  stomijnego  należy
zaproponować:

A.  filtry z węgla aktywowanego,
B.  filtry nasączone spirytusem 70%,
C.  włożenie do worka kilku ziaren gorczycy,
D.  wkładkę z gąbeczki.



Zadanie 42.
Zespół  żyły  głównej  górnej  u  pacjenta  z  nowotworem śródpiersia,
spowodowany jest przez:

A . zmniejszenie  światła  żyły  głównej  górnej  w  górnej
części klatki piersiowej,

B.  zmniejszenie światła w aorcie piersiowej,
C.  ból zlokalizowany w klatce piersiowej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 43.
Co to jest teleradioterapia?

A.  radioterapia stosowana wewnętrznie,
B . wykorzystanie  do  leczenia  pierwiastków

promieniotwórczych,
C.  radioterapia stosowana zewnętrznie,
D.  stosowanie leczniczo ciepła suchego.

Zadanie 44.
Wskaż  zdanie  FAŁSZYWE.  Przetoki  spowodowane  są  najczęściej
naciekaniem narządów w przebiegu:

A . nowotworów  jamy  brzusznej  -  naciekanie  jel it  i  powłok
brzusznych,

B . nowotworów  szyjki  macicy  -  przetoki
pochwowo-pęcherzowo-odbytnicze,

C . nowotworów  sromu,  odbytnicy,  krtani,  jamy  ustnej,
węzłów chłonnych,

D.  zespołu Guillaina - Barre'go.
Literatura:  Medycyna  rodzinna,  s.956,  Wydawnictwo  PZWL,  Warszawa  2004,
2005.

Zadanie 45.
Jeśli  podawanie  pacjentowi  w  odstępie  co  4  godziny,  100  mg
Tramalu nie niweluje dolegliwości bólowych, należy:

A.  podwoić dawkę leku,
B.  potroić dawkę leku,
C.  podawać w odstępie co 2 godziny,
D . zastosować  leki  z  wyższego  poziomu  drabiny

analgetycznej.

Zadanie 46.
Warunkiem zastosowania inwazyjnych metod leczenia bólu jest:

A .  właściwy poziom składników morfologicznych krwi,
B.  dobry ogólny stan zdrowia,
C.  świadoma, pisemna zgoda pacjenta na zabieg,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 47.
Zapobieganie  cierpieniom  społecznym  chorego  w  zaawansowanej
chorobie nowotworowej polega na:

A . kształtowaniu  pozytywnych  więzi  emocjonalnych  w
rodzinie i najbliższym otoczeniu chorego,

B.  informowaniu rodziny o rokowaniu u pacjenta,
C.  częstych rozmowach z chorym,
D.  zapewnieniu choremu spokoju i ciszy.

Zadanie 48.
W  jaki  sposób  techniki  behawioralne  mogą  być  wykorzystane  do
złagodzenia bólu?

A.  zamiast innych metod leczenia bólu,
B.  w połączeniu z innymi metodami leczenia bólu,
C.  na zmianę z innymi metodami leczenia bólu,
D . mogą  być  stosowane,  ale  tylko  w  I I ˚  drabiny

analgetycznej.

Zadanie 49.
Powodzenie  w  stosowaniu  radioterapii  jako  metody  leczenia
zależy od:

A.  promienioczułości nowotworu,
B.  utlenowania komórek,
C . objętości  tkanki,  która  ma  być  poddana

napromieniowaniu,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 50.
Etapy prawidłowego przebiegu osierocenia,  według K.  de  Walden-
Gałuszko to:

A . akceptacja,  realność  straty  -  doświadczenie  żalu  -
przystosowanie  do  zmienionego  otoczenia  -  odnowienie
sił na nowe cele,

B.  ból - depresja - smutek - działanie,
C.  ból - zaburzone emocje - działanie,
D.  akceptacja straty - lęk - ból - żal - osierocenie.

Zadanie 51.
Objawami klinicznymi ostrego stanu splątania NIE są:

A . trudności  w  skupieniu  uwagi,  zaburzenia  pamięci
świeżej, dezorientacja, zaburzenia postrzegania,

B.  urojenia, omamy, chaotyczna niespójna mowa,
C.  niepokój ruchowy, głośne agresywne zachowanie,
D . ogólne  spowolnienie,  przygarbiona  postawa,  spuszczone

oczy, cichy głos, smutna mimika.
Literatura:  de  Walden-  Gałuszko  K.,  U  Kresu,  MAKmed,  Gdańsk  1996.  27,
Twycross  R.G.,  Frampton  D.R.,  Opieka  Paliatywna  nad  terminalnie  chorym,



Hospicjum Bydgoszcz, 1996 s. 118

Zadanie 52.
W celu złagodzenia uciążliwego świądu skóry należy stosować:

A . preparaty  do  mycia  bez  zawartości  detergentów,  kremy
nawilżające,

B . codzienną  dokładną  toaletę  ciała  z  użyciem
bezzapachowego mydła,

C.  zimną kąpiel oraz wyeliminować drapanie się,
D.  gorącą kąpiel oraz wyeliminować drapanie się.

Zadanie 53.
U  pacjenta  z  zaawansowaną  chorobą  nowotworową,  środki
przeciwbólowe powinny być stosowane:

A.  na żądanie,
B.  w razie bólu,
C.  w zależności od natężenia bólu i efektu analgetycznego,
D.  zawsze w odstępach co 6 godzin.

Zadanie 54.
U  pacjenta  z  rozległym  owrzodzeniem  nowotworowym,  gdzie
objawami dominującymi są przykry zapach i zakażenie, prawidłową
metodą terapeutyczną jest zastosowanie:

A . antybiotykoterapii,  opatrunków  okluzyjnych,
antyseptyki,

B.  antyseptyki, metronidazolu, antybiotykoterapii,
C . opatrunkó  poliuretanowych,  antyseptyki,  gentamycyny  -

miejscowo,
D . żelu  z  morfiną  -  miejscowo,  opatrunków  z  parafiną,

antyseptyku.
Literatura:  Watson  M.S.,  Lucas  C.F.,  Hoy  A.  M.,  Back  J.  N.,  Opieka
Paliatywna. Elsevier & Partner,Wrocław 2007

Zadanie 55.
W leczeniu totalnego bólu nowotworowego stosuje się:

A .  przerywanie dróg przewodzenia bólu,
B.  farmakoterapię preparatami opioidowymi, psychoterapię,
C.  podwyższanie progu bólowego, farmakoterapię,
D.  wszystkie wymienione metody.

Zadanie 56.
Cierpienie,  osamotnienie,  niepokój  oraz  udręka  egzystencjonalna
to ból:

A .  duchowy,
B.  fizyczny,
C.  psychiczny,
D.  społeczny.



Zadanie 57.
Bandażowanie  kończyny  opaską  elastyczną,  u  której  występują
obrzęki limfatyczne należy rozpocząć od:

A.  stopy w górę, zwiększając stopniowo ucisk,
B.  pachwiny w dół, zmniejszając stopniowo ucisk,
C.  pachwiny w dół, zwiększając stopniowo ucisk,
D.  stopy w górę, zmniejszając stopniowo ucisk.

Zadanie 58.
Wskazaniem do zastosowania paroksetyny jest/są:

A.  obrzęk kończyn dolnych,
B.  czkawka,
C.  nudności,
D.  świąd skóry.

Literatura: red. De Walden - Gałuszko K, Podstawy Opieki Paliatywnej, PZWL,
Warszawa, 2004

Zadanie 59.
Zespół żyły głównej górnej jest wskazaniem do:

A.  natychmiastowej operacji odbarczającej,
B.  chemioterapii,
C.  radioterapii,
D.  podania leków rozszerzających oskrzela.

Literatura:  red.  De  Walden-Gałuszko  K,  Podstawy  Opieki  Paliatywnej,  PZWL,
Warszawa, 2004

Zadanie 60.
Ocena  jakości  życia  pacjentów  w  stanie  terminalnym  dotyczy
czterech podstawowych obszarów, w tym stanu somatycznego. Które
z niżej wymienionych narzędzi, nadaje się do jego oceny?

A.  Indeks Karnofsky'ego, skala ECOG/WHO,
B.  Rotterdamska Lista Objawów, skala STAS,
C.  Skala HAD i MMSE,
D.  QLQ - C30.

Zadanie 61.
Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia dobrej jakości życia
przez chorych w stanie terminalnym jest:

A .  zwrot ku przeszłości (skupianie się na przeszłości),
B .  zwrot ku przyszłości (skupianie się na przyszłości),
C . zwrot  ku  teraźniejszości  (skupianie  s ię  na

teraźniejszości),
D.  oderwanie od poczucia czasu.

Literatura: De Walden - Gałuszko, K.: U kresu. MAKmed, Gdańsk 2000.



Zadanie 62.
Wskaż zdanie prawdziwe:

A . jednym  z  istotnych  czynników  wywierających  wpływ  na
jakość  życia  pacjentów  z  chorobą  nowotworową  jest
rodzaj i lokalizacja nowotworu,

B . nowotwór  krtani  przebiegający  z  niemożnością  lub
utrudnieniami w posługiwaniu się mową ma istotny wpływ
na ocenę jakości życia chorego,

C . czynnikiem,  który  w  sposób  istotny  wpływa  na  ocenę
jakości życia jest poczucie sensu życia,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Literatura: de Walden- Gałuszko K., U Kresu, MAKmed, Gdańsk 1996 s. 75 de
Walden-  Gałuszko  K.,  Majkowicz  M.  Jakość  życia  w  chorobie  nowotworowej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994 s. 103 -104

Zadanie 63.
Oddziaływania  personelu  dążące  do  zwrócenia  uwagi  chorego  w
stanie  terminalnym  na  teraźniejszość  służą  poprawie  jakości
życia. Które z poniższych można zaliczyć do takich oddziaływań?

A.  stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych,
B.  stosowanie wizualizacji,
C .  organizacja czasu wolnego chorych,
D.  wszystkie powyższe.

Literatura: de Walden- Gałuszko K., U Kresu, MAKmed, Gdańsk 1996 s. 75

Zadanie 64.
Wskaż twierdzenie prawdziwe:

A . u chorego w stanie terminalnym obniżenie jego oczekiwań
wobec  sytuacji  życiowej,  w  której  s ię  znalazł  jest
niekorzystne gdyż obniża to jakość życia pacjenta,

B . u chorego w stanie terminalnym nie możemy poprawić jego
realnej  sytuacji  ze  względu  na  zaawansowany  proces
chorobowy,

C . pozytywną zmianą dla chorych w stanie terminalnym jest
zmniejszenie  znaczenia  zdrowia  i  życia  w  ich  hierarchii
wartości  na  rzecz  pogłębienia  więzi  z  rodziną  czy
przekazania innym własnych doświadczeń,

D.  wszystkie wymienione są prawdziwe.
Literatura: de Walden- Gałuszko K., U Kresu, MAKmed, Gdańsk 1996 s. 75



Zadanie 65.
Działania  zespołu  terapeutycznego  mające  wpływ  na  poprawę
jakości  życia  chorego  w  stanie  terminalnym  obejmują  między
innymi:

A . odwrócenie  uwagi  chorego  od  aktualnego  stanu  przez
ukazywanie  możliwości  zaistnienia  poprawy  w
przyszłości, dystansowanie się do zwyczajów chorych,

B . kierowanie  uwagi  chorego  na  przeżywanie
teraźniejszości,  okazywanie  akceptacji,  wskazywanie
sfer w których chory mógłby poczuć się "użyteczny",

C . preferowanie  drogi  dożylnej  podawania  leków  ze  względu
n a  szybkość  działania,  organizowanie  dnia  chorego  w
taki sposób, aby miał on dużo wolnego czasu,

D . dążenie  do  zmian  w  dotychczasowej  hierarchii  wartości
chorego  tak  aby  najważniejsze  stało  s ię  zdrowie,
akcentowanie przyszłości.

Literatura: de Walden- Gałuszko K., U Kresu, MAKmed, Gdańsk 1996 s. 68-73

Zadanie 66.
Poprawę jakości życia, zgodnie z jej definicją, możemy osiągać:

A.  tylko przez poprawę warunków sytuacji realnej,
B.  tylko przez zmianę "treści" sytuacji upragnionej,
C . przez  poprawę  warunków  sytuacji  realnej  i  zmianę

"treści" sytuacji upragnionej,
D . żaden z powyżej przytoczonych sposobów nie prowadzi do

poprawy jakości życia.
Literatura: De Walden - Gałuszko, K.: U kresu. MAKmed, Gdańsk 2000.

Zadanie 67.
Opieka  psychopaliatywna  jest  częścią  opieki  paliatywnej
nastawioną na usuwanie lub zmniejszanie objawów choroby lub je j
następstw za pomocą środków psychologicznych. Obejmuje ona:

A.  pacjenta,
B.  rodzinę chorego,
C.  zespól leczący,
D.  wszystkie wymienione.

Literatura: de Walden - Gałuszko K., U Kresu, MAKmed, Gdańsk 1996 s. 17

Zadanie 68.
W  zaawansowanej  i  terminalnej  fazie  choroby  nowotworowej
badanie jakości życia:

A . n ie  jest  zalecane  û  nie  przyczyni  s ię  już  do
polepszenia stanu zdrowia pacjenta,

B . jest  szczególnie  wskazane  przy  ocenie  skuteczności
leczenia i opieki paliatywnej,

C.  jest zalecane, ale uwarunkowane samopoczuciem chorego,
D.  nie jest zasadne.



Zadanie 69.
Pojęcie jakości życia definiowane jest jako:

A . obraz własnego położenia życiowego, oceniany w wybranym
odcinku czasu,

B . ocena własnego położenia życiowego, dokonana w okresie
choroby  oraz  leczenia  i  uwzględniająca  ich  szczególną
rolę,

C . ocena  położenia  życiowego  osoby,  dokonana  przy  użyciu
obiektywnych narzędzi,

D . ocena  położenia  życiowego  chorego,  w  zaawansowanej
fazie choroby nowotworowej.

Literatura: de Walden- Gałuszko K., Majkowicz M. Model oceny jakości opieki
paliatywnej  realizowanej  w  warunkach  ambulatoryjnych,  Zakład  Medycyny
Paliatywnej AM w Gdańsku, Gdańsk 2000 s. 22

Zadanie 70.
U  osób  z  ograniczoną  sprawnością  umysłową,  do  oceny  jakości
życia i kontroli objawów możemy wykorzystać:

A . skalę  ESAS,  rotterdamską  l istę  objawów  (RSCL),  ocenę
kontroli objawów metodą STAS,

B . narzędzie  do  badania  sprawności  funkcjonalnej  EFAT,
narzędzie  oceny komfortu ECAF,  skale  oceny zachowania
BRS,

C . skalę  VAS,  skalę  oceny  poznawczej  CAS  i  krótką  skalę
oceny stanu psychicznego MMSE,

D.  żadne z powyższych.
Literatura: de Walden- Gałuszko K., Majkowicz M. Model oceny jakości opieki
paliatywnej  realizowanej  w  warunkach  stacjonarnych,  Zakład  Medycyny
Paliatywnej AM w Gdańsku, Gdańsk 2001 s. 25-67

Zadanie 71.
W  sytuacji,  kiedy  chory  ze  względu  na  ograniczenia  sprawności
umysłowej nie jest w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na pytania
zawarte w skali służącej ocenie jakości życia, należy:

A . odstąpić  od  wykonania  pomiaru  kontroli  objawów  i
jakości  życia,  gdyż  tylko  subiektywna  ocena  chorego
może być uznana za odpowiadającą rzeczywistości,

B . przeprowadzić  taką ocenę kilkakrotnie,  za  każdym razem
z  uczestnictwem  innego  członka  zespołu  i  uśrednić
wyniki w celu zobiektywizowania uzyskanych danych,

C . dokonać  oceny  na  podstawie  dokładnej  obserwacji,  w
stałych  odstępach  czasu  przez  tego  samego
przeszkolonego opiekuna,

D.  żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe.
Literatura: de Walden- Gałuszko K., Majkowicz M. Model oceny jakości opieki
paliatywnej  realizowanej  w  warunkach  stacjonarnych  Zakład  Medycyny



Paliatywnej AM w Gdańsku, Gdańsk 2001 s. 24

Zadanie 72.
Która  z  poniższych metod  niefarmakologicznych ma  udowodnione
działanie w opanowywaniu skrajnej duszności u dziecka w okresie
terminalnym?

A.  nacieranie chorego dziecka wonnymi olejkami,
B . zastosowanie  wiatraka  ze  strumieniem  powietrza

skierowanego na twarz,
C.  częste inhalacje z pary wodnej,
D.  żadna z powyższych.

Literatura:  M.W.  Karwacki:  Duszność:  objaw,  któremu trudno przeciwdziałać,
str  30  -  37;  w:  Opieka  Paliatywna  nad  Dziećmi.  Tom  VII,  red.:  T.  Dangel.
Warszawskie  Hospicjum  dla  Dzieci  &  Instytut  Matki  i  Dziecka,  Warszawa,
2001.  (5-ty  akapit,  strona  35,)  M.W.  Karwacki:  Duszność  w  chorobach
nerwowo-mięśniowych, str. 101-106; w: "Duszność w zaawansowanych stanach
chorobowych  -  przyczyny  i  postępowanie".  red.:  E.  Jassen.  Via  Medica,
Gdańsk 2003

Zadanie 73.
Schorzenia ograniczające życie dziecka, to:

A . schorzenia,  w  których  nie  ma  uzasadnionej  nadziei  na
wyleczenie i poprawę stanu zdrowia,

B . schorzenia  charakteryzujące  się  reakcją  dynamiczną
ustroju  na  zadziałanie  czynnika  chorobotwórczego;
wyrażające  się  zaburzeniem  naturalnego  współdziałania
narządów,

C.  zaburzenie funkcji lub uszkodzenie struktury organizmu,
D . choroby  wywoływane  przez  patogeny  wnikające  w  sposób

bierny  lub  czynny  do  organizmu,  w  obrębie  którego
rozmnażają się i wywołują odpowiedź odpornościową.

Zadanie 74.
Mechanizmy obronne represywne to:

A . zaprzeczanie,  tłumienie,  wypieranie,  projekcja,
racjonalizacja,

B . zaprzeczanie,  zachowania  magiczne,  tłumienie,
wypieranie,

C . tłumienie,  racjonalizacja,  zabezpieczanie  się,
zachowania magiczne,

D.  tłumienie, zabezpieczanie się, wypieranie, projekcja.



Zadanie 75.
Jedną z zasad prawidłowego stosowania leków przeciwbólowych u
dzieci  w  opiece  paliatywnej  jest  zasada  "  zgodnie  z  najlepszym
sposobem podania", co w praktyce oznacza:

A.  podanie leku w razie bólu,
B.  podanie doodbytnicze,
C.  podanie leku na życzenie pacjenta,
D.  podanie doustne.

Zadanie 76.
Celem  metod  poznawczych  stosowanych  jako  niefarmakologiczne
metody leczenia bólu u dzieci jest:

A .  oddziaływanie na układy czuciowe,
B.  wpływanie na sposób myślenia i wyobraźnię dziecka,
C.  oddziaływanie na układy ruchowe,
D.  promowanie opieki psychologicznej nad dzieckiem.

Zadanie 77.
Warunkiem  dla  pełnienia  domowej  opieki  paliatywnej  nad
dzieckiem przez rodzinę NIE jest/NIE są:

A . czas dojazdu do domu chorego - bez względu na porę nie
powinien przekraczać 2 godzin,

B . dobre  warunki  mieszkaniowe  i  wysoki  standard  życia
rodziny,

C . pragnienie  dziecka  i  wyrażenie  chęci  obecności  dziecka
w domu przez rodzinę,

D.  świadoma zgoda rodziców wyrażona na piśmie.
Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  (red).:Podstawy  opieki  paliatywnej.  PZWL,
Warszawa 2004: 264.

Zadanie 78.
Pojecie  śmierci  kształtuje  s ię  wraz  z  wiekiem  i  rozwojem
emocjonalnym.  Dojrzałe  wyobrażenie  śmierci  zaczyna  sie
kształtować u dzieci:

A .  około 11 roku życia,
B.  pomiędzy 9-10 rokiem życia,
C.  w 8 roku życia,
D.  pomiędzy 8 - 9 rokiem życia.



Zadanie 79.
W  ocenie  bólu  u  dzieci  uwzględnia  się  m.in.  tzw.  markery  bólu.
Do behawioralnych markerów bólu zaliczamy:

A.  wzmożoną potliwość dłoni, tachypnoe,
B . spadek  wydzielania  insuliny,  początek  i  czas  trwania

płaczu,
C . zmianę  ekspresji  twarzy,  płacz,  ułożenie  tułowia  i  nóg,

niepokój ruchowy,
D . niepokój  ruchowy,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,

rozszerzenie źrenic.

Zadanie 80.
Perinatalna opieka paliatywna jest:

A . opieką  nad  noworodkami  i  niemowlętami  urodzonymi  ze
schorzeniami ograniczającymi życie,

B . opieką ciągłą nad noworodkami i  niemowlętami do końca
pierwszego roku życia,

C . całościową opieką medyczną nad kobietą przed i w czasie
trwania ciąży,

D . kompleksową,  systematyczną  kontrolą  lekarską  nad
kobietą ciężarną.

Zadanie 81.
D o  podstawowych  zasad  postępowania  z  przewlekle  chorym
dzieckiem,  w  schyłkowej  fazie  choroby  należą  wszystkie
poniższe, z WYJĄTKIEM:

A . aktywnego towarzyszenia dziecku i  szczerego wyjaśniania
trudnych sytuacji,

B.  fizycznego kontaktu rodzica z chorym dzieckiem,
C.  dotrzymywania słowa, przyrzeczeń i obietnic,
D . zatajenia  przed  nim  za  wszelką  cenę  faktu  zbliżającej

się śmierci.
Literatura:  F.  Buczyński:  Przekazywanie  trudnych  informacji  chorym
dzieciom,  str.  44  -  51  w:  Opieka  Paliatywna  nad  Dziećmi.  Tom  V,  red.:  T.
Dangel.  Warszawskie  Hospicjum  dla  Dzieci  &  Instytut  Matki  i  Dziecka,
Warszawa, 1999.

Zadanie 82.
Do najczęściej występujących nowotworów u dzieci zaliczamy:

A.  mięsaki tkanek miękkich, nowotwory tarczycy,
B . guzy  gonad  i  zarodkowe,  nowotwory  nabłonkowe,

siatkówczak,
C.  guzy wątroby, mięsak Ewinga, mięsak kościopochodny,
D.  białaczki, chłoniaki, guzy OUN, guzy lite.



Zadanie 83.
Reakcje  psychiczne  dzieci  na  sytuację  postępującej,
nieuleczalnej choroby, zależą w dużym stopniu od:

A.  specyficznych cech psychiki dziecięcej,
B.  wieku chorego dziecka,
C.  wsparcia rodziny i bliskich,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura:  red.  Krystyna  de  Walden-  Gałuszko  i  Anna  Kaptacz;
Pielęgniarstwo  w  opiece  paliatywnej  i  hospicyjnej;  Wydawnictwo  PZWL;
Warszawa 2005; Elizabeth Kubler-Ross, " Dzieci i śmierć" Rodzina Media 2007

Zadanie 84.
Skale liniowe oceny bólu mogą być zastosowane u dzieci:

A . o d  urodzenia,  a  ocena  opiera  się  głównie  na  relacji
rodziców,

B . w  wieku  powyżej  5  -  6  roku  życia  i  wyjątkowo  w  wieku
przedszkolnym  (w  zależności  od  stopnia  rozwoju
dziecka),

C . wyłącznie  u  dzieci  starszych,  które  uzyskały  wysoki
stopień rozwoju intelektualnego,

D.  skale takie nie powinny być stosowane u dzieci.
Literatura:  I.  M.W.  Karwacki:  Duszność:  objaw  któremu  trudno
przeciwdziałać,  str  30  -  37;  w:  Opieka  Paliatywna  nad  Dziećmi.  Tom  VII,
red.:  T.  Dangel.  Warszawskie  Hospicjum  dla  Dzieci  &  Instytut  Matki  i
Dziecka, Warszawa, 2001. strona 9, pierwszy akapit M.W. Karwacki: Duszność
w  chorobach  nerwowo-mięśniowych,  str.  101-106;  w:  "Duszność  w
zaawansowanych  stanach  chorobowych  -  przyczyny  i  postępowanie".  red.:  E.
Jassen. Via Medica, Gdańsk 2003- str. 45 ostatni akapit.

Zadanie 85.
Przyczyną  zapalenia  jamy  ustnej  u  dzieci  poddawanych
chemioterapii jest:

A . nadmierne  przestrzeganie  zasad  higieny  i  mechaniczne
ścieranie warstw nabłonka,

B.  zawsze zmniejszone wydzielanie śliny przez ślinianki,
C.  nadmierne namnażanie komórek macierzystych,
D . uszkodzenie  śluzówki  na  skutek  nieprawidłowego

różnicowania się nabłonka.
Literatura:  Koper  A.,  Wrońska  I.:  Problemy  pielęgnacyjne  pacjentów  z
chorobą  nowotworową.  Czelej,  Lublin  2003:  106.  Literatura:  de  Walden  -
Gałuszko K. (red).:Podstawy opieki paliatywnej. PZWL, Warszawa 2004: 79.



Zadanie 86.
Przeciwwskazaniem do objęcia dziecka domową opieką paliatywną,
są/jest:

A .  trudne warunki mieszkaniowe i ubóstwo,
B.  alkoholizm lub/i choroby psychiczne u obojga opiekunów,
C.  prawidłowa odpowiedź A i B,
D.  żadna z powyższych.

Literatura:  Red.  Andrzej  Radzikowski,  Aleksandra  Banaszkiewicz;  "  Pediatria
podręcznik dla studentów pielęgniarstwa"; Medipage; Warszawa 2008

Zadanie 87.
Przy przewlekłym stosowaniu morfiny może dojść do:

A.  wzrostu ciśnienia tętniczego krwi,
B.  obniżenia ciśnienia tętniczego krwi,
C.  wystąpienia depresji oddechowej,
D.  nawykowego chrząkania.

Zadanie 88.
Wskazaniem do zastosowania pompy strzykawkowej u dzieci jest:

A .  biegunka,
B.  nadmierny apetyt,
C . zaburzenia  wchłaniania  z  przewodu  pokarmowego  lub

odmawianie przyjmowania leków doustnych,
D.  nadmierne pobudzenie dziecka.

Zadanie 89.
Wśród  najczęściej  obserwowanych  problemów
gastroenterologicznych  u  dzieci  z  ciężkim  uszkodzeniem  OUN
wymienia się:

A .  przerost dziąseł,
B.  refluks żołądkowo – przełykowy,
C.  zaparcia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 90.
Wskaż charakterystyczne objawy niepożądane stosowania opioidów
u dzieci:

A .  zaparcia stolca, trudności w oddawaniu moczu,
B.  nudności, wymioty, senność,
C.  pocenie, świąd skóry,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura:  Leczenie  bólów  nowotworowych  i  opieka  paliatywna  nad  dziećmi.
str. 49 )



Zadanie 91.
Jakie dokumenty dotyczą praw dziecka chorego?

A.  Karta ACT,
B.  Karta praw dziecka śmiertelnie chorego,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B.
D.  żadna z powyższych odpowiedzi.

Literatura:  http://www.hospicjum.waw.pl/img_in/BIBLIOTEKA/karta_act.pdf
http://www.hospicjum.waw.pl/img_in/BIBLIOTEKA/Karta_praw_d_s_chorego.pdf

Zadanie 92.
Duchowość może w praktyczny sposób manifestować się poprzez:

A.  rytuały i praktyki,
B.  zabobony,
C.  odcięcie się od dotychczasowych praktyk wiary,
D.  pozostawienie praktyk wiary rodzinie.

Literatura:  Watson  M.S.,  Lucas  C.F.,  Hoy  A.M.,  Back  I.N.,  Opieka
paliatywna, Wydawnictwo Urban & Partner, 2007.

Zadanie 93.
Czy gniew jest jednym z elementów procesu żałoby?

A.  nie, gniew nie jest przeżywany przez osoby w żałobie,
B . tak,  ale  tylko  w  przypadku  odejścia  osoby  blisko

spokrewnionej,
C . tak,  ale  tylko  w  przypadku  tak  zwanej  żałoby

patologicznej,
D . tak,  gniew  (często  nieuświadamiany)  jest  jednym  z

elementów żałoby.
Literatura:  Bandura-Madej  W.:  Psychologiczne  aspekty  śmierci,  umierania  i
żałoby. Ośrodek Pomocy i Interwencji Psychologicznej CM UJ, Kraków 1993

Zadanie 94.
Jakie  powinny  być  relacje  pomiędzy  zespołem  hospicyjnym,  a
chorym  i  jego  rodziną  w  końcowym etapie  choroby,  krótko  przed
śmiercią?

A . systematyczna  opieka,  tzn.  wizyty  w  określone  dni,
podawanie leków koniecznych na tym etapie choroby,

B . stała  dyspozycyjność  zespołu  hospicyjnego,  tzn.  wizyta
n a każdą prośbę pacjenta, poza wymaganymi działaniami
medycznymi  poświęcenie  możliwie  maksymalnej  i lości
czasu  na  podtrzymanie  psychiczne  i  duchowe  chorego  i
rodziny,

C . propozycja  pobytu  w  oddziale  szpitalnym  ze  względu  na
nasilone objawy somatyczne,

D . propozycja  przeniesienia  do  oddziału  opiekuńczego  ze
względu na fizyczne i psychiczne przeciążenie rodziny.

Literatura: De Walden-Gałuszko K.: U kresu Wydawnictwo Medyczne Makmed,
Gdańsk 1996 Kebers C.: Jak mówić o cierpieniu i śmierci Wydawnictwo WAM,



Kraków, 1994 Block B., Mazurkiewicz M.,,Twój ból w moim sercu", Lublin 1999

Zadanie 95.
Występujące po sobie kolejne etapy osierocenia, to:

A . akceptacja  realności  straty,  przystosowanie  do
zmienionego  otoczenia,  doświadczenie  żalu,  odnowienie
sił i ukierunkowanie ich na nowe cele,

B . doświadczenie  żalu,  przystosowanie  do  zmienionego
otoczenia,  odnowienie  s i ł  i  ukierunkowanie  ich  na  nowe
cele, akceptacja realności straty,

C . akceptacja  realności  straty,  doświadczenie  żalu,
przystosowanie  do  zmienionego  otoczenia,  odnowienie  s i ł
i ukierunkowanie ich na nowe cele,

D . doświadczenie  żalu,  odnowienie  s i ł  i  ukierunkowanie  ich
n a  nowe  cele,  akceptacja  realności  straty,
przystosowanie do zmienionego otoczenia.

Zadanie 96.
Pacjentka  lat  55,  z  rakiem  narządów  rodnych,  w  okresie
terminalnym. Mężatka, dorosłe dzieci. Jest świadoma rozpoznania
i  konsekwencji  choroby.  Pozornie  pogodzona  z  losem.  Miewa
okresy  przygnębienia  i  lęku,  czasem  gniewu,  poczucie
małowartościowości i winy. Jaki jest cel wstępnej rozmowy?

A . ustalenie  stopnia  zaawansowania  choroby  i  aktualnych
dolegliwości,

B.  ocena aktualnego stanu psychicznego,
C . ocena  dotychczasowego  postępowania  terapeutycznego

celem wprowadzenia ewentualnych zmian,
D . ustalenie  co  chora  wie  o  swojej  chorobie,  określenie

je j  problemów  i  potrzeb  w  sferze  somatycznej,
psychicznej, duchowej i socjalnej.

Literatura: de Walden-Gałuszko K.: U kresu Wydawnictwo Medyczne Makmed,
Gdańsk 1996 Kebers C.: Jak mówić o cierpieniu i śmierci Wydawnictwo WAM,
Kraków, 1994 Block B., Mazurkiewicz M.,,Twój ból w moim sercu", Lublin 1999



Zadanie 97.
Pacjentka  lat  55,  z  rakiem  narządów  rodnych,  w  okresie
terminalnym. Mężatka, dorosłe dzieci. Jest świadoma rozpoznania
i  konsekwencji choroby. Pozornie pogodzona z losem. Stara się w
miarę  możliwości  włączyć  w  problemy  rodzinne.  Chciałaby  jak
najdłużej  żyć.  Miewa  okresy  przygnębienia  i  lęku,  czasem
gniewu,  poczucie  małowartościowości  i  winy.Który  ze  środków
pomocy psychologicznej jest formą najwłaściwszą do zastosowania
u chorej w okresie terminalnym?

A.  ćwiczenia relaksacyjne,
B.  rozmowa terapeutyczna,
C.  psychoterapia,
D.  wizualizacja.

Literatura: De Walden-Gałuszko K.: U kresu Wydawnictwo Medyczne Makmed,
Gdańsk 1996 Kebers C.: Jak mówić o cierpieniu i śmierci Wydawnictwo WAM,
Kraków, 1994 Block B., Mazurkiewicz M.,,Twój ból w moim sercu", Lublin 1999

Zadanie 98.
Targowanie się jako jeden z etapów umierania:

A.  jest próbą zawarcia układu, w celu opóźnienia wydarzeń,
B.  to uzyskanie jak najlepszej ceny za życie,
C.  jest nieistotne,
D.  zmienia spojrzenie na świat pacjenta.

Literatura:  Kübler-Ross  E.,  Rozmowy  o  śmierci  i  umieraniu,  Wydawnictwo
Media Rodzina of Poznań, 1996.

Zadanie 99.
Wśród  reakcji  psychicznych,  jako  reakcja  na  przewlekły  ból  lub
stopniową progresję choroby pojawia się:

A .  przygnębienie,
B.  poczucie upokorzenia,
C.  poczucie osamotnienia,
D.  reakcje ucieczkowe.

Literatura: de Walden-Gałuszko K., U kresu, Wydawnictwo Medyczne MAKmed,
1996.

Zadanie 100.
Reakcja  emocjonalna  człowieka  na  trudną  sytuację  związaną  z
chorobą, zależy od:

A.  samej świadomości choroby,
B . nie  tyle  od  faktów,  i le  od  jego  wyobrażeń  o  tych

faktach,
C.  życiowej postawy rodziny,
D.  woli osoby chorej.

Literatura: de Walden-Gałuszko K., U kresu, Wydawnictwo Medyczne MAKmed,
1996.



Zadanie 101.
Występujące  po  sobie  kolejne  etapy  procesu  ewolucji  postaw
psychicznych u osób umierających według E. Kubler-Ross to:

A . zaprzeczenia  i  izolacji,  gniewu,  buntu  i  targowania
się, depresji, akceptacji,

B . buntu  i  targowania  się,  zaprzeczenia  i  izolacji,
gniewu, depresji, akceptacji,

C . gniewu,  buntu  i  targowania  się,  zaprzeczenia  i
izolacji, depresji, akceptacji,

D . depresji,  zaprzeczenia  i  izolacji,  buntu  i  targowania
się, gniewu, akceptacji.

Literatura:  J.  Pruszyński,  Podstawy  opieki  paliatywnej  nad  osobą  w  wieku
podeszłym,  s.64,  Materiały  dydaktyczne  dla  uczestników  kursu
specjalistycznego  kompleksowa  pielęgniarska  opieka  nad  pacjentem  z
najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego, Warszawa, 2013.

Zadanie 102.
Etapy  reakcji  na  niepomyślne  rokowanie  charakteryzuje  to,  że
wszystkie stadia występują:

A . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  trwają  podobny  okres
czasu u wszystkich pacjentów,

B . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

C . zawsze  w  różnej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

D . nie  zawsze,  mogą  występować  w  różnej  kolejności,  mogą
trwać różny okres czasu u różnych pacjentów.

Literatura:  Kübler-Ross  E.:  Rozmowy  o  śmierci  i  umieraniu.  Media  Rodzina,
Poznań 1998

Zadanie 103.
Celem  rozmowy  terapeutycznej  w  opiece  paliatywnej
przeprowadzanej z chorym NIE jest:

A . zmiana  osobowości  chorego,  aby  lepiej  funkcjonował  w
sytuacji choroby,

B . pomoc choremu w zrozumieniu jego problemów, sytuacji, w
jakiej się znajduje,

C . pomoc w znalezieniu właściwych sposobów postępowania i
rozwiązania problemów,

D.  podtrzymanie psychiczne i rozładowanie emocjonalne.
Literatura: De Walden - Gałuszko, K.: U kresu. MAKmed, Gdańsk 2000.



Zadanie 104.
Elementem bólu duchowego NIE jest poczucie:

A.  odosobnienia,
B.  braku sensu,
C.  harmonii wewnętrznej,
D.  beznadziejności.

Literatura:  Watson  M.S.,  Lucas  C.F.,  Hoy  A.M.,  Back  I.N.,  Opieka
paliatywna, Wydawnictwo Urban & Partner, 2007.

Zadanie 105.
Które  z  zachowań  osieroconej  osoby  sugerują  patologiczny
przebieg żałoby?

A.  poczucie nierealności,
B.  poczucie zagrożenia,
C.  gniew, poczucie winy i zaburzenia wegetatywne,
D . szukanie  zapomnienia  w  nadmiernej  aktywności,

przedwczesne zastąpienie zmarłego inną osobą, tworzenie
"izb pamięci".

Literatura: De Walden-Gałuszko K.: U kresu Wydawnictwo Medyczne Makmed,
Gdańsk 1996 Kebers C.: Jak mówić o cierpieniu i śmierci Wydawnictwo WAM,
Kraków,  1994  Block  B.,  Mazurkiewicz  M.,,Twój  ból  w  moim  sercu",  Lublin,
1999.

Zadanie 106.
W  przypadku  terminalnej  fazy  choroby  matki,  je j  czteroletnie
dziecko:

A . należy izolować od matki - widok osoby umierającej może
mieć negatywne skutki dla dalszego rozwoju dziecka,

B . należy  przygotować  dziecko  do  bycia  przy  chorej  matce,
udzielać  w  dostosowany  do  wieku  dziecka  sposób
informacji  i  wyjaśnień,  jednocześnie  zapewniając
atmosferę bezpieczeństwa,

C . powinno widywać matkę z daleka, w żadnym wypadku nie
pozwalając  na  rozmowę  z  nią  -  dziecko  zapamięta  tylko
obraz  mamy,  ochroni  s ię  je  w  ten  sposób  przed  je j
cierpieniem,

D . powinno tylko z nią rozmawiać - widok chorej matki może
być zbyt ciężkim przeżyciem dla dziecka.

Literatura: De Walden - Gałuszko, K.: U kresu. MAKmed, Gdańsk 2000.

Zadanie 107.
Zadania, jakie stawia proces żałoby, to:

A .  akceptacja realności straty,
B.  doświadczanie żalu - emocjonalne i wegetatywne,
C.  podtrzymywanie sytuacji straty,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura: de Walden-Gałuszko K., U kresu, Wydawnictwo Medyczne MAKmed,



1996.

Zadanie 108.
Szacunek dla autonomii chorego w opiece paliatywnej oznacza:

A . tolerancję  wobec  przekonań chorego  i  prawo  pacjenta  do
prawdy,

B.  poszanowanie prywatności chorego,
C.  postępowanie zgodne z wolą chorego,
D.  poszanowanie zasady sprawiedliwości.

Zadanie 109.
Akceptacja nieuchronności śmierci oznacza powstrzymanie się od:

A.  wszelkich działań w okresie agonii,
B . wszelkich  działań  nadzwyczajnych  u  ludzi  z  chorobą

nowotworową,
C.  wszelkich działań nadzwyczajnych w okresie agonii,
D . prowadzenia  reanimacji  u  pacjentów  z  chorobą

nowotworową.

Zadanie 110.
"Ortotanazja" to:

A . prowadzenie rozmów z chorym na temat radzenia sobie w
okresie terminalnym,

B . zaniechanie  działań  w  kierunku  sztucznego
podtrzymywania życia,

C . pozbawienie człowieka życia na jego żądanie pod wpływem
wpółczucia,

D.  zasady postępowania z chorym umierającym.

Zadanie 111.
Uporczywą terapią NIE jest:

A .  profilaktyka i pielęgnacja przeciwodleżynowa,
B.  odżywianie chorego drogą doustną,
C.  pojenie,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 112.
Które z wymienionych praw są zgodne z kartą praw pacjenta?

A . uzyskania  od  lekarza  przystępnej  informacji  o  swoim
stanie zdrowia, rozpoznaniu, leczeniu i rokowaniu,

B.  zapewnienie opieki duszpasterskiej,
C . zapewnienie  możliwości  cofnięcia  zgody  na  eksperyment

medyczny w każdym stadium eksperymentu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 113.
Etyka w opiece paliatywnej, powinna dotyczyć:

A . zasady wyższości opieki nad leczeniem w postępowaniu z
pacjentem w stanie terminalnym,

B.  norm postępowania dla pielęgniarek,
C.  zastosowania procedur postępowania pielęgniarskiego,
D . problemu podejmowania decyzji  oraz  jakości  wzajemnych

stosunków,  takich  jak  ciągłość  opieki,  otwartość,
zaufanie i wiarygodność.

Zadanie 114.
Polski Kodeks Karny traktuje eutanazję jako:

A.  zabójstwo uprzywilejowane,
B.  nieumyślne spowodowanie śmierci,
C.  zabójstwo zwykłe (typ podstawowy),
D.  zabójstwo szczególne (typ kwalifikowany).

Zadanie 115.
D o błędów w komunikacji z pacjentem objętym opieką paliatywną
NIE należy:

A.  pochopne udzielanie rad i zdawkowe uspokajanie,
B.  minimalizowanie i "normalizacja" uczuć,
C.  słuchanie i neutralność,
D.  składanie obietnic bez pokrycia.

Zadanie 116.
Postępowanie  niezgodne  z  etyką  zawodową  pielęgniarek  i
położnych podlega rozpatrzeniu przez:

A.  sąd pielęgniarek i położnych,
B.  sąd powiatowy,
C.  sąd najwyższy,
D.  pracodawcę.

Zadanie 117.
Podstawowe  zasady  zawarte  w  kodeksie  etyki  medycznej,  w
praktyce oznaczają:

A.  poszanowanie zasady sprawiedliwości,
B.  szacunek dla autonomii chorego,
C.  nakaz czynienia dobra,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 118.
Powinności etyczne pielęgniarki wobec pacjenta dotyczą:

A . współprzyczyniania się do polepszenia statusu moralnego
pacjenta,

B.  akceptacji drugiego człowieka takim, jakim on jest,
C . postrzegania  cierpienia  pacjenta  jako  zobowiązania  do

pomocy,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 119.
Z a postępowanie niezgodne z etyką zawodową, pielęgniarka ponosi
odpowiedzialność:

A.  zawodową,
B.  prawną,
C.  cywilną,
D.  karną.

Zadanie 120.
Akupresura jest to:

A .  nakłuwanie wybranych punktów na powierzchni ciała,
B.  masowanie wybranych punktów,
C.  uciskanie wybranych punktów w obrębie powłok ciała,
D . stosowanie  lasera  na  wybrane  punkty  na  powierzchni

ciała.
Literatura: Garnuszewski Z.: Akupunktura we współczesnej medycynie. Tom 1.
Amber, Warszawa 1996 tom 1, s. 319

Zadanie 121.
Czynniki  wewnętrzne warunkujące adaptację społeczno-zawodową
pielęgniarek to:

A.  środowisko pracy, wyznaczenie opiekuna,
B.  warunki organizacyjne, ekonomiczne, fizyczne,
C.  kwalifikacje zawodowe i osobowość,
D . stan  fizyczny  danej  osoby  i  warunki  fizyczne  środowiska

pracy.
Literatura:Ksykiewicz -Dorota A.  Zarządzanie w pielęgniarstwie.  Wydawnictwo
Czelej, Wyd. 1Lublin 2005.

Zadanie 122.
Teoria  pielęgniarskiej  troskliwości  Jean  Watson  pozostaje  w
ścisłym powiązaniu z:

A .  duchowością człowieka,
B.  środowiskiem człowieka,
C.  komunikowaniem się z pacjentem,
D.  aktywnością pacjenta.

Literatura:  Poznańska  S.,  Płaszewska  û  Żywko  L.:  Wybrane  modele
pielęgniarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001 s.182



Zadanie 123.
U  pacjenta  bardzo  osłabionego,  w  terminalnym  okresie  choroby,
któremu  przekazano  informację  o  jego  chorobie  i  dalszym
rokowaniu, w sytuacji wybuchu gniewu, należy:

A . umiejętnie  odeprzeć  gniew  kontratakiem,  dbając  o  dobre
imię zawodu,

B . zawsze  się  wycofywać  z  kontaktu,  a  pacjenta  z  częstymi
atakami gniewu unikać,

C . uznać,  że  gniew jest  normalną reakcją na złą  wiadomość
i  może  być  skierowany  na  pielęgniarkę  (pielęgniarza),
odpieranie zarzutów w tej sytuacji jest niewłaściwe,

D . wspólnie  z  zespołem  terapeutycznym  osądzić  zasadność
gniewu  chorego  i  przeprowadzić  z  pacjentem  rozmowę
edukacyjną.

Literatura:  Twycross  R.G.,  Frampton  D.R.;  tłum.  Krajnik  M.,  Żylicz  Z.:
Opieka paliatywna nad terminalnie chorym. Abedik Bydgoszcz, Bydgoszcz 1996:
24-25

Zadanie 124.
Wizualizacja jest techniką terapeutyczną:

A.  polegającą jedynie na nauce oddechu przeponowego,
B . polegającą  na  uczeniu  się  koncentracji  na  wrażeniach

płynących z narządów,
C . w  której  wykorzystuje  s ię  aktywne  sterowanie

wyobraźnią, przeżywanie wyobrażanych sytuacji i obrazów
wywołujących różne emocje,

D . w  której  wykorzystuje  s ię  pobudzenie  napięcia  mięśni
szkieletowych w skutek przeżywania lęku.

Literatura: Jassem E. (red.): Duszność w zaawansowanych stanach chorobowych
- przyczyny i postępowanie. VIA MEDICA, Gdańsk 2003: 227

Zadanie 125.
U chorych objętych opieką paliatywną, nadzieja leży u podstaw:

A.  uczuć pozytywnych,
B.  uczuć negatywnych,
C.  pesymistycznego podejścia do życia,
D.  negatywnego wpływu na przebieg choroby.

Literatura:  De  Walden  -  Gałuszko  K.  (red.):  Podstawy  opieki  paliatywnej.
PZWL, Warszawa 2004 s.170



Zadanie 126.
Do terapii kreatywnych NIE należą:

A . terapia  sztuką  -  od  wyrażania  w  sztuce  plastycznej
chaosu,  lęku  i  depresji  do  przedstawień symbolizujących
nadzieję,

B . muzykoterapia  -  aktywne  słuchanie  muzyki  i  dźwięków
natury,

C . homeopatia  kompleksowa  i  klasyczna  oraz
ziołolecznictwo,

D.  poezjoterapia.
Literatura:  Watson  M.  i  wsp.  Opieka  paliatywna.  Elsevier.  Urban  $  Partner
2005.

Zadanie 127.
NIE jest prawdą, że:

A . wolontariusz  powinien  posiadać  kwalifikacje  i  spełniać
wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych
świadczeń,  jeśli  obowiązek  takich  kwalifikacji  i
wymagań wynika z odrębnych przepisów,

B . należy zapoznać wolontariusza z warunkami bezpiecznego
wykonywania świadczeń, informować jak unikać zagrożeń,
a  jeśli  charakter  świadczeń  tego  wymaga,  zapewnić
środki ochrony indywidualnej,

C . obowiązkiem  wolontariusza  jest  sumienne  wykonywanie
zadań  oraz  dbanie  o  powierzony  mu  przez  organizację
majątek.

D . wolontariuszowi  nie  przysługuje  prawo  złożenia  prośby  o
wydanie  mu  pisemnego  zaświadczenia  lub  opinii  o
wykonywaniu przez niego świadczeń.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku
publicznego  i  o  wolontariacie
<http://dms.msport.gov.pl/app/document/file/1804/ustawa_o_dzialalnosci_pozy
tku_publicznego_i_o_wolontariacie.pdf?field=file1>,  opublikowana  w  Dz.  U  Nr
96 poz. 873



Zadanie 128.
W  zakresie  działania  Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarstwa
Opieki  Paliatywnej  zrzeszającego  pielęgniarki  działające  w
opiece paliatywnej NIE jest:

A . inicjowanie  i  podejmowanie  działań  zmierzających  do
opracowania  i  stałego  doskonalenia  przepisów  prawnych
regulujących  działalność  pielęgniarek  opieki
paliatywnej,

B . wspieranie  prac  badawczych  z  zakresu  teorii  i  praktyki
pielęgniarstwa opieki paliatywnej,

C.  prowadzenie działalności pożytku publicznego,
D . propagowanie  wśród  społeczeństwa  idei  opieki

paliatywnej i hospicyjnej.
Literatura:  Statut  Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarstwa  Opieki  Paliatywnej
<http://www.ptpop.pl/>

Zadanie 129.
Zespołowa całościowa opieka paliatywna NIE obejmuje:

A . szpitalnego  zespołu  wspierającego  i  opieki  nad
osieroconymi,

B.  opieki ambulatoryjnej i sanatoryjnej,
C.  podstawowej opieki zdrowotnej,
D . profesjonalnej  edukacji  a  także  informacji,  porad  i

konsultacji.
Literatura:  red.  De  Walden  Gałuszko  K.:  Podstawy  opieki  paliatywnej,
WLPZWL, Warszawa 2004.

Zadanie 130.
Porozumienie pomiędzy wolontariuszem a organizacją:

A.  powinno zawsze zostać zawarte w formie pisemnej,
B . powinno  zostać  zawarte  w  formie  pisemnej  w  sprawie

współpracy dłuższej niż 30 dni,
C . na żądanie wolontariusza musi mieć formę pisemną, nawet

w  przypadkach  krótszej  współpracy  niż  30  dni,  ale  bez
potrzeby precyzowania zakresu wykonywanych świadczeń,

D . powinno być umową stosunku pracy i konkretyzować także
terminy,  zasady  i  procedury  zwrotu  poniesionych  przez
wolontariusza kosztów.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku
publicznego  i  o  wolontariacie
<http://dms.msport.gov.pl/app/document/file/1804/ustawa_o_dzialalnosci_pozy
tku_publicznego_i_o_wolontariacie.pdf?field=file1>,  opublikowana  w  Dz.  U  Nr
96 poz. 873



Zadanie 131.
Podczas przekazywania niepomyślnych informacji pacjentowi:

A .  należy zawsze mówić całą prawdę,
B . l iczbę  informacji  dostosować  do  l iczby  pytań

rozpatrując  czy  chory  chce  więcej  informacji  i  czy  jest
w stanie je przyjąć,

C . czasami można stosować tzw. "kłamstwo nieszkodliwe" aby
chronić pacjenta,

D . należy  po  rozmowie  pozostawić  go  samego  aby  uzyskane
informacje mógł spokojnie przemyśleć.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  (red.):  Podstawy  opieki  paliatywnej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004: 177

Zadanie 132.
Wolontariusz przed podjęciem pracy w hospicjum powinien:

A.  być odpowiednio przeszkolony,
B.  posiadać ukończoną szkołę medyczną,
C . legitymować  się  co  najmniej  rocznym  stażem  pracy  w

opiece paliatywnej,
D.  posiadać doświadczenie w pracy z chorymi.

Literatura: Twycross R.G., Frampton D.R.: Opieka paliatywna nad terminalnie
chorym. Bydgoszcz 1996, s.11

Zadanie 133.
Celem masażu NIE jest:

A .  przekazanie dotyku, który jest też formą komunikacji,
B . precyzyjnie  ograniczone  oddziaływanie,  wyłacznie  na

układ mieśniowo-szkieletowy,
C . stosowanie  techniki  manualnej,  która  obejmuje

zastosowanie przemieszczającego się ucisku,
D . koncentracja  na  miejscach  zwiększonego  napięcia

mięśniowego,
Literatura:Watson  M.  i  wsp.  Opieka  paliatywna.  Elsevier.  Urban  $  Partner
2005.

Zadanie 134.
Autogenny trening relaksacyjny Schultza polega na:

A.  pracy z wyobraźnią i przekonaniami,
B . pracy  ze  zdarzeniami  z  przeszłości  poprzez  stopniowe

ich przypominanie,
C.  wzmocnieniu objawów lęku i doprowadzeniu do paniki,
D . uczeniu  się  koncentracji  na  wrażeniach  płynących  z

mięśni i rozluźnianiu dużych grup mięśniowych.
Literatura: Jassem E. (red.): Duszność w zaawansowanych stanach chorobowych
û przyczyny i postępowanie. VIA MEDICA, Gdańsk 2003: 226



Zadanie 135.
"Strzał  ostrzegawczy"  podczas  przekazywania  niepomyślnych
informacji pacjentowi polega na:

A . częściowym przekazaniu informacji  i  czekaniu na reakcję
pacjenta,

B . przekazaniu  "całej  prawdy"  o  chorobie  podczas  jednej
rozmowy,

C.  unikaniu rozmowy z pacjentem na temat choroby,
D . zastosowaniu "kłamstwa nieszkodliwego", aby pacjent nie

doznał szoku.
Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  (red.):  Podstawy  opieki  paliatywnej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004: 177



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 312818
Zadanie 1.
Segregacja medyczna na miejscu wypadku masowego lub katastrofy
kończy się, gdy:

A . wszyscy  poszkodowani  zostali  zakwalifikowani  do
określonej grupy segregacyjnej,

B . została  dwukrotnie  przeprowadzona  w  odstępie  nie
dłuższym niż 2 godz.,

C.  ostatni poszkodowany opuszcza miejsce tego zdarzenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  M.  Goniewicz  (red.),  Medycyna  katastrof.  Problemy  organizacyjno
– diagnostyczne. Wyd. WSEiP, Kielce 2012, s. 88.

Zadanie 2.
W  ramach  zadań  diagnostycznych  w  obszarze  resuscytacyjno  –
zabiegowym SOR pielęgniarka wykonuje:

A.  konikopunkcję, konikotomię,
B.  zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna,
C.  badanie EKG i interpretację zapisu,
D.  zabiegi resuscytacyjne.

Literatura:  M.  Kózka,  B.  Rumian,  M.  Maślanka  (red.):  Pielęgniarstwo
ratunkowe. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, s. 82-83.

Zadanie 3.
Pacjenta z rozpoznanym ostrym zawałem mięśnia sercowego zespół
specjalistyczny transportuje do:

A . najbliższego  szpitalnego  oddziału  ratunkowego  od
miejsca zdarzenia,

B.  specjalistycznego oddziału szpitalnego (kardiologii),
C .  szpitala powiatowego,
D.  szpitala resortowego (MSW).

Zadanie 4.
Rolą koordynatora medycznego działań ratunkowych jest:

A . przekazywanie  informacji  zgodnie  z  systemem  algorytmu
CHALESTS, nadzór nad segregacją, medycznymi działaniami
ratunkowymi oraz transportem,

B . opracowywanie  planu  archiwizacji  dokumentacji
medycznej,

C . prowadzenia  ćwiczeń  ratowniczych  lub  inspekcji
gotowości  operacyjnej  podmiotów  krajowego  systemu
ratowniczo-gaśniczego,

D . przygotowywanie  do  wprowadzenia  stanu  podwyższonej
gotowości zakładów opieki zdrowotnej.



Zadanie 5.
Oznaczenie  poszkodowanego  za  pomocą  systemu  segregacji
medycznej (Triage) kolorem zielonym wskazuje na:

A . stan  zagrożenia  życia,  konieczność  udzielenia
natychmiastowej  pomocy  na  miejscu  zdarzenia  ale
opóźnienie  leczenia  szpitalnego  nie  wpłynie  na
przeżywalność,

B . poważne  obrażenia  wymagające  leczenia  szpitalnego,
jednak  transport  do  szpitala  może  odbyć  się  w  drugiej
kolejności,

C . obrażenia  wymagające  leczenia  szpitalnego,  konieczność
udzielenia natychmiastowej pomocy na miejscu zdarzenia,

D . niewielkie  obrażenia,  poszkodowany  może  chodzić,
wyjątkowo może wymagać leczenia szpitalnego,

Literatura:  M.  Goniewicz  (red.),  Medycyna  katastrof.  Problemy  organizacyjno
– diagnostyczne. Wyd. WSEiP, Kielce 2012, s. 77.

Zadanie 6.
Kataklizmem jest:

A .  wykolejenie się metra - 120 osób ciężko rannych,
B.  pożar na statku wycieczkowym,
C . trzęsienie  ziemi  -  zniszczone  również  szpitale,  l iczne

ofiary,
D . atak  gazowy  na  meczu  piłki  nożnej  35000  ofiar  ciężko

rannych.
Literatura: Scott H. Plantz, Jonathan N. Adler.: Medycyna Ratunkowa. Urban&
Partner, Wrocław 2000:830

Zadanie 7.
W  przypadku  zagrożenia  (np.  pożarem,  powodzią,  substancjami
trującymi) należy w pierwszej kolejności:

A . wezwać  odpowiednie  służby,  które  zabezpieczą  miejsce
zdarzenia,

B . mimo  zagrożenia  własnego  rozpocząć  ewakuację
poszkodowanych,

C.  próbować wyeliminować czynnik zagrożenia,
D . w  sytuacji  zagrożenia  kolejność  działań  nie  ma

znaczenia.
Literatura:  Campbell  J.E.(red.).:Basic  Trauma  Life  Support.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2006: 4.



Zadanie 8.
Podstawą  segregacji  poszkodowanych  według  S.T.A.R.T.,  jest
ocena:

A . drożności  dróg  oddechowych,  częstości  oddechów,
ciśnienia  tętniczego  krwi,  saturacji  krwi  tętniczej,
zdolności do wypełniania prostych poleceń,

B . zdolności  do  samodzielnego  chodzenia,  wypełniania
prostych poleceń,  drożności  dróg  oddechowych,  częstości
oddechów, szybkości nawrotu włośniczkowego,

C . drożności  dróg  oddechowych,  krążenia  krwi  tętniczej,
szybkości  nawrotu  włośniczkowego,  obniżenia  progu
świadomości,

D . reakcji  na  słowne  polecenia,  drożności  dróg
oddechowych,  szybkości  nawrotu  włośniczkowego,
częstości oddechów.

Literatura: Ratownictwo Medyczne w wypadkach masowych, str.25/26

Zadanie 9.
Działalność  lotniczych  zespołów  ratownictwa  medycznego  jest
finansowana:

A . w  ramach  środków  określonych  w  planie  finansowym
Narodowego Funduszu Zdrowia,

B . na podstawie programów wieloletnich ustanawianych przez
Radę Ministrów na zasadach określonych w przepisach o
finansach publicznych,

C . z  budżetu  państwa  z  części,  której  dysponentem  jest
minister właściwy do spraw zdrowia,

D . z  budżetu  państwa  z  części,  których  dysponentami  są
poszczególni wojewodowie.

Literatura: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września
2006 roku z późn. zm. (Dz. U. 2013, poz. 757) Art. 48 ust 1.

Zadanie 10.
Do zadań dyspozytora medycznego NIE należy:

A . kierowanie  akcją  ratunkową  do  momentu  przybycia  na
miejsce zdarzenia pierwszego ZRM,

B . w  razie  konieczności  użycie  dodatkowych  jednostek
systemu  oraz  PSP,  Policji,  GOPR,  TOPR,  JOPR,  WOPR  i
inne,

C . podjęcie decyzji o uruchomieniu zapasów leków i sprzętu
medycznego, który jest zgromadzony na wypadek zdarzeń
nadzwyczajnych,

D.  nasłuch kanału lokalnego i ogólnopolskiego.
Literatura: Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
art. 27



Zadanie 11.
Centrum powiadamiania ratunkowego jest:

A .  komórką organizacyjną starostwa powiatowego,
B . zintegrowanym stanowiskiem dyspozytorskim działającym w

ramach  komórki  organizacyjnej  urzędu  wojewódzkiego
właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego,

C . jednostką  organizacyjną  powołaną  do  świadczenia
medycznych usług ratowniczych,

D . jednostką  kierującą  działaniami  w  ramach  ratownictwa
medycznego i reagowania kryzysowego.

Zadanie 12.
W  wypadkach  masowych  i  katastrofach  w  obrębie  strefy
niebezpiecznej działają:

A.  wszystkie służby ratownicze,
B.  zespoły ratownictwa medycznego,
C.  wyłącznie ratownicy państwowej straży pożarnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Ratownictwo  medyczne  w  wypadkach  masowych,  red.  Jan
Ciećkiewicz, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2005, str. 31

Zadanie 13.
Skalą służącą do oceny wstępnej stanu noworodka jest skala:

A.  GLASGOW,
B.  APGAR,
C.  ALTS,
D.  MELKER.

Literatura:  J.  Andres,  Wytyczne  resuscytacji  2010.  Polska  Rada
Resuscytacji, Kraków 2011 r. s.212.

Zadanie 14.
Rozpoznanie zatrzymania krążenia u poszkodowanego znajdującego
s ię  w  hipotermii  powinno  być  poprzedzone  sprawdzeniem  tętna
trwającym co najmniej:

A .  10 sekund,
B.  30 sekund,
C.  60 sekund,
D.  120 sekund.

Literatura:  ,,Medycyna  ratunkowa  i  katastrof.  Podręcznik  dla  studentów
uczelni medycznych." red: A. Zawadzki, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2007. ,,Międzynarodowe wytyczne resuscytacji 2010. Podsumowanie i schematy
postępowania wg Europejskiej Rady Resuscytacji. " Polska Rada Resuscytacji,
Kraków 2010.



Zadanie 15.
Leczenie  wstrząsu  hipowolemicznego  bez  podawania  koncentratu
krwinek  czerwonych  jest  możliwe  w  przypadku  utraty  krwi
krążącej do:

A.  10% objętości,
B.  15% objętości,
C.  25% objętości,
D.  30% objętości.

Zadanie 16.
Największe ryzyko wystąpienia wstrząsu krwotocznego w przypadku
obrażeń  układu  szkieletowo-mięśniowego,  występuje  przy
złamaniu:

A.  obustronnym kości przedramienia,
B.  kości piszczelowych,
C.  obustronnym kości udowych,
D.  obustronnym kości strzałkowych.

Literatura:  Jakubaszko  J.:  ABC  postępowania  w  urazach.  Górnicki,  Wrocław
2003:75

Zadanie 17.
Kontynuuj resuscytację do momentu, z WYJĄTKIEM:

A.  przybycia pogotowia ratunkowego,
B.  AED zaleci przerwanie resuscytacji,
C .  pojawienia się prawidłowego oddechu u poszkodowanego,
D.  wyczerpania sił własnych.

Literatura: Wytyczne 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Kraków 2015r.

Zadanie 18.
Pacjent  z  mnogimi  obrażeniami  ciała,  którego  częstość  oddechów
jest  niższa  niż  10  lub  wyższa  niż  29  w  sytuacji,  kiedy
dokonujemy segregacji jest pacjentem:

A.  niskiego ryzyka- kolor zielony,
B.  wysokiego ryzyka- kolor żółty,
C.  wysokiego ryzyka – kolor czerwony,
D.  niskiego ryzyka – kolor niebieski.

Literatura:  J.  Jakubaszko,  Triage  ratunkowa  segregacja  medyczna,  Urban  &
Partner Wrocław 2012 r. s. 155- 168.

Zadanie 19.
Powodem do przerwania oceny wstępnej pacjenta jest:

A .  zatrzymanie akcji serca,
B.  ciężki wstrząs,
C.  rozległa rana głowy z widoczną tkanką mózgową,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Campbell  J.E.(red.).:Basic  Trauma  Life  Support.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2006: 26.



Zadanie 20.
Mężczyzna  lat  41,  cierpi  na  zaburzenie  dziedziczące  się
recesywnie w sposób sprzężony z chromosomem X, w wyniku którego
występuje niedobór czynnika VIII. Rozpoznanie, to:

A . DIC  (zespół  rozsianego  wykrzepiania
wewnątrznaczyniowego),

B.  hemofilia A,
C.  hemofilia B,
D.  sferocytoza wrodzona.

Literatura:  Plantz  S.  H.,  Adler  J.  N.:  Medycyna  Ratunkowa.  (  red.
Jakubaszko J.) s. 590 Urban& Partner, Wrocław 2000.

Zadanie 21.
Wskazaniem do leczenia tlenem NIE jest:

A .  sinica,
B.  niewydolność krążenia,
C.  niedotlenienie,
D.  saturacja na poziomie 94 - 98%.

Literatura:  Aehlert  B.J.:RAPID.  Zabiegi  ratujące  życie.  Jakubaszko
J.(red.wyd.pol.),  Wydawnictwo  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław  2012,  str.
134

Zadanie 22.
U niemowlęcia ciało obce w drogach oddechowych próbujemy usunąć
poprzez:

A.  uderzenia w plecy,
B.  uciśnięcia nadbrzusza,
C.  uciśnięcia nadbrzusza i uderzenia w plecy,
D.  uderzenia w plecy i uciśnięcia klatki piersiowej.

Literatura:  Gary  R.  Strange,  Wiliam  R.  Ahrens,  Robert  W.  Schafermeyer,
William C. Toepper Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego Wydanie I  polskie
pod redakcją Juliusza Jakubaszki, Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2003, s. 25

Zadanie 23.
Pacjent  po  upadku  z  wysokości,  nieprzytomny,  z  bradykardią,
hipotonią,  różową  ciepłą  skórą,  brakiem  cech  krwawienia
zewnętrznego. Właściwe rozpoznanie to:

A.  hipotermia,
B.  wstrząs neurogenny,
C.  wstrząśnienie mózgu,
D.  udar cieplny.



Zadanie 24.
Najpopularniejszą  techniką  cewnikowania  żył
wewnętrznych/centralnych jest technika:

A.  Safara,
B.  Seldingera,
C.  Edwardsa,
D.  Szylenbusha.

Literatura: J. Jakubaszko "Medycyna ratunkowa. Nagłe zagrożenia pochodzenia
wewnętrznego." Str. 413

Zadanie 25.
Świeżo mrożone osocze należy przetaczać:

A.  zawsze zgodnie w zakresie grup AB0,
B.  tylko jeżeli pochodzi od dawcy z grupą krwi 0,
C.  niezależnie od grupy krwi,
D.  zawsze od dawcy z czynnikiem Rh ujemnym.

Zadanie 26.
Która  z  odpowiedzi  dotyczących  zespołu  wgłobienia  jest
FAŁSZYWA?

A . odruch  Cushinga  polega  na  tym,  że  wzrostowi  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego  towarzyszy  spadek  ciśnienia
tętniczego krwi i przyspieszenie czynności serca,

B . odruch  Cushinga  polega  na  tym,  że  wzrostowi  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego  towarzyszy  wzrost  ciśnienia
tętniczego krwi i zwolnienie czynności serca,

C . zespół  zagrażającego  wgłobienia  jest  jedyną  sytuacją
kliniczną,  w  której  istnieje  wskazanie  do
hiperwentylacji,

D . jednym  z  objawów  zespołu  wgłobienia  jest  poszerzenie
źrenicy  i  ustawienie  gałki  ocznej  w  dół  i  na  zewnątrz
po stronie uszkodzenia mózgu.

Literatura: ITLS Kraków 2015.

Zadanie 27.
SIRS  stwierdza  się  przy  wymienianych  poniżej
nieprawidłowościach, z WYJĄTKIEM:

A . wzrostu  lub  obniżeniu  temperatury  ciała  (>38˚C  lub
<36˚C),

B.  bradykardii <60/min,
C.  przyśpieszeniu oddechu >20/min lub PaCO2 <32mmHg,
D . zmianie  l iczby  leukocytów  we  krwi  obwodowej  (>12

000/mm³, <4000/mm³ lub >10% niedojrzałych formach w
rozmazie krwi obwodowej).

Literatura:  M.  Kózka,  B.  Rumian,  M.  Maślanka  (red.),  Pielęgniarstwo
ratunkowe, s. 153, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.



Zadanie 28.
P o  stwierdzeniu  migotania  komór  (VF),  w  warunkach  pomocy
przedszpitalnej, należy:

A.  prowadzić BLS przez 1-3 minut,
B.  natychmiast podać leki antyarytmiczne,
C . natychmiast  rozpocząć  RKO,  wykonać  defibrylację  i

ponownie uciskać klatkę piersiową,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  1.  Brongel  L.:  Złota  godzina.  Czas  życia,  czas  śmierci.
Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2000 2. Colquhoun M., Handley A.,
Evans  T.  R.:  ABC  resuscytacji.  (red.  Jakubaszko  J.)  Górnicki  Wydawnictwo
Medyczne, Wrocław 2004 3. Jakubaszko J.(red.): ABC postępowania w urazach.
Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2002 4. Ostaszewski W., Pszczołowski
K.: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 5. Wytyczne RKO 2015

Zadanie 29.
Poszkodowanemu,  u  którego  doszło  do  izolowanego  złamania
kończyny dolnej i kręgosłupa:

A . można  podać  morfinę  w  dawce  2-4  mg  dożylnie  i  resztę
ampułki  (6-8  mg)  domięśniowo,  gdy  czas  transportu  do
szpitala przekroczy 30 minut,

B . nie  należy  podawać  opiodów  z  obawy  o  ich  depresyjne
działanie na układ oddechowy,

C . dożylne  podanie  8-10  mg  morfiny  nie  przyniesie  istotnej
ulgi poszkodowanemu,

D.  nie preferuje się podania dożylnie fentanylu.
Literatura:  Brongel  L.:  Złota  godzina.  Czas  życia,  czas  śmierci.  Krakowskie
Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2000.s.62.

Zadanie 30.
W  zakresie  resuscytacji  dzieci  można  stosować  sekwencję
wykonywania BLS, taką jak u dorosłych, z zastrzeżeniem, że:

A . stosunek  oddechów  ratowniczych  do  uciśnięć  klatki
piersiowej powinien wynosić 1:15,

B.  nie należy potrząsać dzieckiem, aby sprawdzić reakcję,
C.  najpierw należy wykonać 5 oddechów ratowniczych,
D.  należy nieprzerwanie prowadzić BLS.

Literatura: Wytyczne 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Kraków 2015r.

Zadanie 31.
Pacjent przyjęty do SOR z masą ciała 80 kg nawadniany dożylnie
oddał w czasie 4 godzin 100 ml moczu taka objętość świadczy o:

A.  oligurii,
B .  anurii,
C.  prawidłowym wydalaniu moczu,
D.  poliurii.



Zadanie 32.
Do nieaktywnych postaci hemoglobiny należy:

A.  methemoglobina,
B.  oksyhemoglobina,
C.  hemoglobina płodowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Kowalczyk  M.,  Rump  S.,  Kołaciński  Z.:  Medycyna  katastrof
chemicznych. PZWL, Warszawa 2004:148

Zadanie 33.
Lekiem  najczęściej  stosowanym  u  osób  z  zatorowością  płucną
jest:

A .  heparyna,
B.  dopamina,
C.  witamina K,
D.  nitrogliceryna.

Literatura:  S.H.  Plantz,  E.J.  Wipfler,  Medycyna  ratunkowa,  Urban&Partner,
Wrocław 2009.

Zadanie 34.
Pacjent  30  minut  po  tępym  urazie  brzucha  w  wyniku  wypadku
komunikacyjnego,  wcześniej  niechorujący.  W  badaniu  fizykalnym
brzuch  wzdęty,  napięty,  żywo  bolesny.  Ciśnienie  tętnicze:  90/50
mmHg, tachykardia. W morfologii krwi WBC 21 tys. w mm3, RBC 1,5
mln w mm3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

A.  ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,
B.  zapalenie otrzewnej,
C.  masywne krwawienie do jamy brzusznej,
D.  perforacja jelita.

Zadanie 35.
Prawidłowe wartości ciśnienia w prawym przedsionku wynoszą:

A.  2-10 mmHg,
B.  4-6 mmHg,
C.  6-12 mmHg,
D.  2-8 mmHg.

Zadanie 36.
Załamek  P  w  prawidłowym  zapisie  elektrokardiograficznym
określa:

A.  okres depolaryzacji komór,
B . czas  przewodzenia  depolaryzacji  od  węzła  zatokowo  -

przedsionkowego do mięśnia komór,
C.  czas przewodzenia depolaryzacji w mięśniu przedsionków,
D.  okres repolaryzacji komór.



Zadanie 37.
Automatyczne  defibrylatory  zewnętrzne  (AED)  można  stosować  u
dzieci:

A .  powyżej 1 roku życia,
B.  powyżej 8 roku życia,
C.  o masie ciała powyżej 15 kg,
D.  nie ma rozgraniczeń wiekowych.

Literatura: Wytyczne 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Kraków 2015.

Zadanie 38.
Metodą  umożliwiającą  dostarczenie  choremu  tlenu  w  stężeniu
zbliżonym do 100% jest:

A . maska  twarzowa  z  zastawką  uniemożliwiającą  oddech
zwrotny,

B.  cewnik donosowy,
C.  maska z dyszą Venturiego,
D.  wszystkie odpowiedzi sa błędne.

Literatura  :  Plantz  S.H.,  Wipfler  E.J.  Medycyna  ratunkowa.,  s.  16,  Elsevier
Urban&Partner, Wrocław 2008.

Zadanie 39.
34-letni  mężczyzna  postrzelony  w  prawą  okolicę  pachwinową.
Stwierdzono krwawienie tętnicze, którego nie można powstrzymać
bezpośrednim  uciskiem.  Pacjent  jest  zdezorientowany,  spocony  i
m a  słabe  nitkowate  tętno  na  obwodzie.  Jak  należy  przetaczać
płyny i.v. w przypadku tego pacjenta?

A.  wolny wlew kroplowy,
B . szybkość  przetaczania  płynów  i  ich  objętość  nie  wyższe

niż  konieczne  do  utrzymania  odpowiedniej  perfuzji
obwodowej,

C . bardzo  szybkie  przetaczanie  płynów;  podać  co  najmniej
dwa litry, następnie ponownie ocenić stan pacjenta,

D.  w tej sytuacji nie należy podawać kroplówki.
Literatura:  Campbell  J.E.(red.).:Basic  Trauma  Life  Support.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2006: 107.



Zadanie 40.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Prowadząc czynności resuscytacyjne
u dzieci NIE wolno ich przerywać do czasu:

A . powrotu  oznak  życia  u  dziecka  (zacznie  s ię  budzić,
poruszać, otworzy oczy oraz zacznie prawidłowo oddychać
lub  będzie  miało  dobrze  wyczuwalne  tętno  z  częstością
powyżej 40 uderzeń/minutę),

B . powrotu  oznak  życia  u  dziecka  (zacznie  s ię  budzić,
poruszać, otworzy oczy oraz zacznie prawidłowo oddychać
lub  będzie  miało  dobrze  wyczuwalne  tętno  z  częstością
powyżej 60 uderzeń/minutę),

C . przybycia  wykwalifikowanej  pomocy,  która  przejmie
działania ratownicze,

D.  wyczerpania własnych sił.
Literatura: J. Andres, Wytyczne resuscytacji 2015.

Zadanie 41.
Wskaż NIEPRAWIDŁOWE twierdzenie dotyczące techniki zdejmowania
kasku u pacjenta po kolizji:

A . należy  zawsze  utrzymywać  kręgosłup  szyjny  pacjenta  w
pozycji neutralnej w osi ciała,

B . należy  wybrać  sposób,  który  jest  znany  wszystkim
członkom  zespołu  ratowniczego  i  był  wielokrotnie  przez
nich ćwiczony,

C . zasadą  jest,  że  kask  u  pacjenta  zdejmuje  zawsze  trzech
ratowników,

D . głowę  należy  stabilizować  ręcznie  do  czasu  założenia
kołnierza  ortopedycznego  i  ułożenia  pacjenta  na  desce
ortopedycznej lub materacu próżniowym.

Literatura:  Flake  F.,  Runggaldier  K.:  Ratownictwo  medyczne.  Procedury  od  A
do Z. Maślanka M.(red.), str.77

Zadanie 42.
Wykonując test Allena, uciskamy tętnicę:

A.  promieniową i łokciową,
B.  promieniową,
C.  udową,
D.  łokciową.

Zadanie 43.
D o  głównych  leków  stosowanych  w  celu  objawowego  leczenia
pokrzywki zaliczamy:

A.  0,1 % epinefrynę,
B.  leki przeciwbólowe,
C.  kortykosteroidy,
D.  leki przeciwhistaminowe.

Literatura:  Plantz  S.H.,  Wipfler  E.J.,  Jakubaszko  J.(red)  Medycyna



ratunkowa,Wyd. Elsavier Urban & Partner, Wrocław 2009, str. 368

Zadanie 44.
Lekiem przeciwwskazanym u pacjentów z urazami głowy jest:

A .  paracetalmol,
B.  metoclopramid,
C.  ketamina,
D.  dihydrokodeina.

Literatura:  Jakubaszko  J.  (red.)  ABC  postępowania  w  urazach.  Górnicki
Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003, str. 15.

Zadanie 45.
Zgodnie  z  obowiązującym  w  Polsce  prawem  jeżeli  w  akcji
ratunkowej  biorą  udział  jednostki  KSRG,  ich  dowódca  jest
automatycznie  kierującym  działaniami  ratowniczymi,  a  więc
dowódcą wszystkich służb, także medycznych z WYJĄTKIEM:

A.  katastrofy budowlanej,
B.  wypadku masowego,
C.  aktów terroru,
D.  katastrofy kolejowej.

Literatura:  J.  Ciećkiewicz,  Ratownictwo  medyczne  w  wypadkach  masowych,
Wydawnictwo Górnicki, Wrocław 2010 r. s.31.

Zadanie 46.
Powikłaniem cewnikowania żył centralnych NIE jest:

A .  odma opłucnowa,
B.  zator powietrzny,
C.  dodatkowe, pojedyncze pobudzenia nadkomorowe,
D.  blok przdsionkowo-komorowy I˚.

Literatura:  Specjalistyczne  zabiegi  resuscytacyjne  -  podręcznik  do  kursu
Specjalistyczne  zabiegi  resuscytacyjne  u  osób  dorosłych,  Polska  Rada
resuscytacji, Kraków 2015.

Zadanie 47.
Prowadząc  podstawowe  zabiegi  resuscytacyjne  u  dzieci  działania
prowadzimy według SAFE, gdzie „ S” oznacza:

A.  krzycz o pomoc,
B.  zapewnij bezpieczeństwo,
C.  ostrożnie postępuj,
D.  oceń stan według ABC.

Literatura:  C.  Stack,  p.  Dobbs,  Podstawy  intensywnej  terapii  dzieci,  PZWL
Warszawa 2014.s. 23.



Zadanie 48.
Pacjentka  w  32  tygodniu  ciąży  przywieziona  do  SOR  z  objawami
duszności  i  spadkiem  ciśnienia  tętniczego.  Po  kilku  minutach
doszło  do  zatrzymania  krążenia.  Podjęto  decyzję  o  ratunkowej
histerotomii. Decyzja taka pozwala na:

A . skuteczniejszą  resuscytację  matki,  jednak  zmniejsza
szanse dziecka na przeżycie,

B . umożliwia  dostęp  i  skuteczniejszą  resuscytację
noworodka, pogarszając jednak szanse matki,

C . jest  bezcelowa,  powodując  dodatkową  utratę  krwi  i
utrudniając prowadzenie akcji resuscytacyjnej matki,

D . pozwala  na  zwiększenie  szans  matki  i  na  skuteczną
resuscytację noworodka.

Zadanie 49.
W  zestawie  do  intubacji  noworodka  (30  tydzień  ciąży)
przygotujesz rurki intubacyjne:

A.  z mankietem uszczelniającym w rozmiarze 2.0; 3.0; 3.5,
B . z  mankietem  uszczelniającym  w  rozmiarze  2.0;  3.0;  4.0;

2.5; 3.5,
C . bez  mankietu  uszczelniającego  w  rozmiarze  1.0;  1.5;

2.0,
D . bez  mankietu  uszczelniającego  w  rozmiarze  3.0;  2.5;

3.5.

Zadanie 50.
Celem leczenia obrzęku płuc NIE jest:

A . zmniejszenie  ciśnienia  hydrostatycznego  w  naczyniach
włosowatych,

B.  poprawa wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych,
C.  zmniejszenie diurezy,
D.  poprawa kurczliwości mięśnia sercowego.

Zadanie 51.
4-letnie  dziecko,  w  ciężkim  stanie  ogólnym,  wysoko
gorączkujące,  z  przyspieszonym  oddechem,  broniące  się  przed
położeniem,  najchętniej  przyjmujące  pozycję  siedzącą.  Zgłasza
ból  gardła,  zwraca  uwagę  silne  ślinienie  -  dziecko  nie  jest  w
stanie  połykać  śliny.  Jego  głos  jest  stłumiony.  Obraz  kliniczny
może sugerować zapalenie:

A.  krtani,
B.  nagłośni,
C.  gardła,
D.  płuc.

Literatura:  Gary  R.  Strange,  Wiliam  R.  Ahrens,  Robert  W.  Schafermeyer,
William C. Toepper Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego Wydanie I  polskie
pod  redakcją  Juliusza  Jakubaszki,  Wyd.  Urban  &  Partner,  Wrocław  2003,  s.



274.

Zadanie 52.
Przy utrzymującej s ię nieprzytomności w opiece nad dzieckiem po
skutecznej  reanimacji  należy  wziąć  pod  uwagę  terapeutyczną
hipotermię:

A.  30-32° przez 12 godzin,
B.  30-34° przez 24 godziny,
C.  32-34° przez 12-24 godziny,
D.  32-34° przez 24 godziny.

Literatura:  H.  Stopfkuchen,  Nagłe  zagrożenia  zdrowotne  u  dzieci,  MedPharm
Wrocław 2010r. s. 222.

Zadanie 53.
Termin DNR oznacza:

A.  stan terminalny,
B.  nie reanimować,
C.  leki przeciwbólowe na żądanie,
D.  dziecko niepełnosprawne ruchowo.

Literatura:  Colquhoun  M.  C.,  Handley  A.  J.,  Evans  T.  R.:  ABC  resuscytacji.
(red. Jakubaszko) Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2002:45,74

Zadanie 54.
W  przypadku  zaopatrywania  medycznego  na  miejscu  zdarzenia,
poszkodowanego z urazem jamy brzusznej i wypadniętymi trzewiami
należy:

A.  odprowadzić trzewia do jamy brzusznej,
B . obłożyć  trzewia  suchym  jałowym  opatrunkiem  bez

odprowadzania do jamy brzusznej,
C . obłożyć  trzewia  jałowym  opatrunkiem  nasączonym  solą

fizjologiczną  a  następnie  opatrunkiem  suchym,  bez
odprowadzania do jamy brzusznej,

D . niczym  nie  obkładać  i  nie  odprowadzać  do  jamy
brzusznej.

Literatura:  Złota  godzina  Czas  życia  i  śmierci,  red.  Leszek  Brongel,
Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2007, str. 156



Zadanie 55.
Objawy świadczące o wystąpieniu wstrząsu rdzeniowego to:

A . zimna blada skóra, przyspieszony oddech, tętno 120/min,
ciśnienie tętnicze krwi 120/100 mmHg,

B . blada,  wilgotna  skóra,  ciśnienie  tętnicze  krwi  90/40
mmHg,  oddech  30/min.,  tętno  100/min.,  uczucie
duszności,

C . skóra  zaczerwieniona,  ciśnienie  tętnicze  krwi  90/50
mmHg, rozszerzenie naczyń obwodowych, tętno 50/min.,

D . ciepła,  różowa  skóra,  obrzęk  twarzy,  języka  i  krtani,
skurcz  oskrzeli,  zatrzymanie  oddechu,  zapaść
krążeniowa.

Literatura: J. Jakubaszko (red.), Medycyna ratunkowa, Górnicki Wydawnictwo
Medyczne. Wrocław 2003.

Zadanie 56.
Ciśnienie pulsacyjne oznacza:

A.  ciśnienie szczytowe,
B.  ciśnienie skurczowe,
C.  ciśnienie średnie,
D.  różnicę pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym.

Zadanie 57.
Udrożnienie dróg oddechowych u niemowlęcia uzyskujemy poprzez:

A.  maksymalne odgięcie głowy,
B.  podłożenie pod okolicę potylicy płaskiej poduszeczki,
C.  przygięcie głowy i uniesienie żuchwy,
D . odgięcie  głowy  do  pozycji  neutralnej  i  uniesienie

żuchwy.
Literatura:  Gary  R.  Strange,  Wiliam  R.  Ahrens,  Robert  W.  Schafermeyer,
William C. Toepper Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego Wydanie I  polskie
pod redakcją Juliusza Jakubaszki, Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2003, s. 24

Zadanie 58.
Do komorowych zaburzeń rytmu serca należą wszystkie wymienione,
z WYJĄTKIEM:

A.  migotanie komór,
B.  migotanie przedsionków,
C.  trzepotanie komór,
D.  częstoskurcze komorowe.



Zadanie 59.
Wskaż  stwierdzenie  FAŁSZYWE.  Urządzenie  do  wspomagania
reanimacji/resuscytacji Lucas CPR:

A . może  zastąpić  ratownika  w  uciskaniu  klatki  piersiowej  i
kontynuować je w optymalny sposób,

B.  może być stosowane u dzieci i kobiet w ciąży,
C.  jest przeciwwskazane u osób o nietypowej budowie ciała,
D.  częstość uciśnięć wynosi ok 100/min.

Literatura:  Flake  F.,  Runggaldier  K.:  Ratownictwo  medyczne.  Procedury  od  A
do Z. Maślanka M.(red.), str.202

Zadanie 60.
W  przypadku  zatrzymania  krążenia,  które  nastąpiło  poza
szpitalem, prawidłowa kolejność ogniw łańcucha przeżycia to:

A . udzielenie  pomocy  lekarskiej,  defibrylacja,
zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie,

B . zastosowanie  podstawowych  czynności  ratujących  życie,
defibrylacja, udzielenie pomocy lekarskiej,

C . defibrylacja,  udzielenie  pomocy  lekarskiej,
zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie,

D . zastosowanie  podstawowych  czynności  ratujących  życie,
defibrylacja.

Literatura:  W.  Jurczyk,  A.  Łakomy:  "Pierwsza  pomoc  w  stanach  zagrożenia
życia"

Zadanie 61.
Pacjent  uderzony  w  czasie  pracy  w  klatkę  piersiową  ciężkim
elementem. Wykazuje nasilone objawy niewydolności oddechowej. W
czasie  badania  stwierdzono  przepełnienie  żył  szyjnych,
hipotensję,  osłabienie  szmeru  oddechowego  nad  prawą  połową
klatki  piersiowej  i  przesunięcie  tchawicy  w  stronę  lewą.  U
pacjenta podejrzewamy:

A.  odmę prężną,
B.  wiotką klatkę piersiową,
C.  tamponadę serca,
D.  stłuczenie płuca.

Literatura:  J.  Jakubaszko  (red.),  Medycyna  ratunkowa,  s.  641,
ElsevierUrban&Partner, Wrocław 2009.

Zadanie 62.
Ostatnim odruchem zanikającym u pacjentów w hipotermii jest ten
sam odruch, który pierwszy pojawia się podczas ogrzewania. Jest
to odruch:

A.  podeszwowy,
B.  skokowy,
C.  z mięśnia dwugłowego,
D.  kolanowy.



Literatura:  J.  Jakubaszko  (red.),  Medycyna  ratunkowa,  s.771,  Elsevier
Urban&Partner, Wrocław 2009.

Zadanie 63.
W  celu  stwierdzenia  istnienia  hipotonii  ortostatycznej  pomiar
ciśnienia tętniczego u pacjenta należy wykonać:

A.  w pozycji leżącej,
B.  po pionizacji pacjenta,
C.  w pozycji leżącej i po pionizacji pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 64.
W  przypadku  zatrucia  tlenkiem  węgla,  powłoki  skórne
poszkodowanego są koloru:

A.  blade,
B.  sine,
C.  jasnoczerwone,
D.  marmurkowe.

Literatura:  Rybicki  Z.  (red.):  Postępowanie  w  nagłych  przypadkach.  Urban  &
Partner, Wrocław 2001 str.117

Zadanie 65.
O  ostrym incydencie spowodowanym urazem mówimy, gdy objawy
pojawiają się w ciągu ostatnich:

A.  24 godzin po doznanym urazie,
B.  12 godzin po doznanym urazie,
C.  3 godzin po doznanym urazie,
D.  48 godzin po doznanym urazie.

Literatura:  J.Jakubaszko,  Triage  ratunkowa  segregacja  medyczna,  Urban  §
Partner Wrocław 2012 r. s. 160.

Zadanie 66.
Do nadkomorowych zaburzeń rytmu serca NIE należy:

A.  migotanie przedsionków,
B.  trzepotanie przedsionków,
C.  migotanie komór,
D.  tachyarytmie zatokowe.

Zadanie 67.
Zaburzenia  rytmu  serca  w  postaci  wydłużenia  odstępu  Q-T  i
nowego załamka J pomiędzy zespołem QRS a odcinkiem ST występuje
w :

A.  hipertermii,
B.  hipotermii,
C.  porażeniu prądem,
D.  porażeniu piorunem.

Literatura:  ,,Medycyna  ratunkowa  i  katastrof.  Podręcznik  dla  studentów



uczelni medycznych. "red: A. Zawadzki, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2007.

Zadanie 68.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE. W przypadku nadciśnienia tętniczego u
kobiet w ciąży zaleca się:

A .  ograniczenie aktywności fizycznej,
B.  ograniczenie podaży sodu w pożywieniu,
C . stosowanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego tylko

u  ciężarnych,  u  których  wcześniej  wystąpiło  zatrucie
ciążowe,

D.  nieograniczanie podaży sodu w pożywieniu.

Zadanie 69.
Swoistą  odtrutką  po  rozpoznaniu  zatrucia  związkami
fosfoorganicznymi jest:

A .  relanium,
B.  nalokson,
C.  atropina,
D.  wodorowęglan sodu.

Literatura:  Jakubaszko  J.  (red.):  Ratownik  medyczny:  podręcznik.  Górnicki
Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003

Zadanie 70.
System  Jump  START  wykorzystuje  do  oceny  stanu  świadomości
dziecka skalę:

A.  IRTS,
B.  APGAR,
C.  GLASGOW,
D.  AVPU.

Literatura:  A.  Zawadzki,  Medycyna  ratunkowa  i  katastrof,  PZWL  Warszawa
2007r.s. 376.

Zadanie 71.
Lekiem  stosowanym  w  celu  odwrócenia  depresji  oddechowej
spowodowanej  działaniem  niedepolaryzujących  środków
zwiotczających jest:

A .  flumazelin,
B.  atropina,
C.  nalokson,
D.  neostygmina.

Literatura: Europejska Rada Resuscytacyjna 2015.



Zadanie 72.
Wyposażeniem ambulansu ratunkowego NIE jest:

A . defibrylator,  respirator,  pulsoksymetr,  ssak,
urządzenie  do  podgrzewania  płynów  infuzyjnych,  zestaw
do konikopunkcji, latarka diagnostyczna,

B . defibrylator,  respirator,  nosze  podbierające,  krzesełko
kardiologiczne,  mankiet  do  szybkiego  przetaczania
płynów, minimalny zestaw porodowy,

C . defibrylator,  respirator,  aparat  do  znieczulania,
materac pneumatyczny, glukometr, zestaw do drenażu jamy
opłucnej, zestaw do doraźnego zaopatrywania oparzeń,

D . defibrylator,  respirator,  butle  z  tlenem,  pulsoksymetr,
ssak,  zestaw  do  konikopunkcji,  fol ia  aluminiowa
powlekana, zestaw do drenażu jamy opłucnej.

Literatura:  Colquhoun  M.  C.,  Handley  A.  J.,  Evans  T.  R.:  ABC
resuscytacji.(red. Jakubaszko) Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2002,
str. 47

Zadanie 73.
Młody mężczyzna od 10 roku życia chorujący na cukrzycę typu 1
zgłosił  s ię  do  oddziału  ratunkowego  zaniepokojony,  z
przyspieszonym  oddechem.  Zgłasza  ogólne  złe  samopoczucie,
uporczywe nudności i wymioty. Obraz kliniczny sugeruje:

A.  zatrucie pokarmowe,
B.  przedawkowanie insuliny,
C.  kwasicę ketonową,
D.  nadużycie alkoholu.

Literatura: Jakubaszko J.: Medycyna ratunkowa. Nagłe zagrożenia pochodzenia
wewnętrznego. Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2003, str. 290).

Zadanie 74.
Debriefing to:

A.  zaburzenia krzepnięcia płytek krwi,
B . miejsce wyznaczone dla poszkodowanych oznaczone kolorem

zielonym i żółtym,
C . rozdwojenie  tonu  2  u  dorosłych  i  rozdwojenie  tonu  3  u

dzieci,
D . krótkie spotkanie ekip ratunkowych po zakończeniu akcji

celem rozładowania stresu i omówienia działań.
Literatura:  J.  Ciećkiewicz,  Ratownictwo  medyczne  w  wypadkach  masowych,
Wydawnictwo Górnicki, Wrocław 2010 r. s.74.



Zadanie 75.
Średnia objętość krwi krążącej u dorosłego wynosi:

A .  około 7 litrów,
B.  7% masy ciała (70 ml/kg),
C.  8% masy ciała (80 ml/kg),
D.  procent masy ciała większy niż w przypadku dziecka.

Literatura:  M.  Kózka,  B.  Rumian,  M.Maślanka,  Pielęgniarstwo  ratunkowe,  s.
89, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013

Zadanie 76.
Mnogie obrażenia ciała to uszkodzenia:

A . c o  najmniej  dwóch  okolic  ciała,  z  których  każde  z
osobna wymaga leczenia szpitalnego,

B . dwóch  lub  więcej  okolic  ciała,  z  których  co  najmniej
jedno wymaga leczenia szpitalnego,

C.  dwóch lub większej ilości okolic ciała,
D . c o  najmniej  dwóch  okolic  ciała,  przynajmniej  jedno  z

nich jest stanem zagrożenia życia.

Zadanie 77.
D o  umieszczenia  w  komorze  hiperbarycznej  kwalifikują  się
pacjenci  zatruci  tlenkiem  węgla,  z  wartością  hemoglobiny
tlenkowęglowej powyżej:

A .  10%,
B.  20%,
C.  30%,
D.  40%.

Literatura:  Rybicki  Z.,  Intensywna  terapia  dorosłych,  tom  II,  Wydawnictwo
Makmed, Lublin 2015, str. 387

Zadanie 78.
Elektrokardiograficzne  rozpoznanie  asystolii  może  ułatwić
obecność:

A.  szerokich zespołów QRS,
B.  wąskich zespołów QRS,
C.  idealnie płaskiej linii izoelektrycznej,
D.  załamków P w obrębie linii izoelektrycznej.

Literatura:  Zaawansowane  techniki  ratujące  życie  ALS  Wytyczne  Europejskiej
Rady Resuscytacji 2015r

Zadanie 79.
Epinefrynę  zastosujesz  w  niżej  wymienionych  sytuacjach,  z
WYJĄTKIEM:

A.  zatrzymania krążenia,
B.  anafilaksji,
C.  padaczki,
D.  zapalenia krtani.



Literatura:  C.  Stack,  p.  Dobbs,  Podstawy  intensywnej  terapii  dzieci,  PZWL
Warszawa 2014.s. 228.

Zadanie 80.
D o  podstawowych  umiejętności  pielęgniarki/pielęgniarza  w
zakresie udzielania pomocy psychologicznej ofiarom, należy:

A.  rzeczowość,
B.  przedmiotowe traktowanie,
C.  rozważne, dokładne i powolne działanie,
D.  brak spójności.

Literatura:  A.  Hetherington  Wsparcie  psychologiczne  w  służbach
ratowniczych, GWP, Gdańsk, 2001, s.43

Zadanie 81.
Poszkodowany mężczyzna podczas prac w ogrodzie został użądlony
przez  osę.  Dusi  się,  zaczyna  tracić  świadomość,  oddech  płytki,
szybki ok. 40/min, niewyczuwalne tętno na tętnicy promieniowej,
ciśnienie  tętnicze  80/40  mmHg,  saturacja  75%,  skóra  chłodna,
spocona,  z  pokrzywką,  obrzęk  powiek  i  warg,  GCS 9  pkt.  Lekiem
pierwszego rzutu jest:

A .  Hydrokortyzon 200 mg i.v.,
B.  Adrenalina 1:10000 1 ml s.c.,
C.  Adrenalina 1:1000 1 ml i.v.,
D.  Adrenalina 1:1000 0,5 ml i.m.

Zadanie 82.
Monitorując parametry mechaniki układu oddechowego u chorego
leczonego  respiratorem,  stwierdzono  nagłe  obniżenie  ciśnienia  w
drogach  oddechowych.  Sytuacja  taka  spowodowana  może  być
następującą przyczyną, za WYJĄTKIEM:

A.  rozłączenia obwodu oddechowego,
B.  przecieku mieszaniny oddechowej z obwodu oddechowego,
C.  zagięcia się rurki intubacyjnej,
D . opróżnienia  mankietu  uszczelniającego  rurkę

intubacyjną.
Literatura:  Oczenski  W.,  Werba  A.,  Andel  H.  (Maciejewski  D.-red.  wyd.
polskiego).  Podstawy  wentylacji  mechanicznej.,  s.  370,  Alfa  –  medica  press,
Bielsko Biała 2003

Zadanie 83.
Konikopunkcja jest zabiegiem ratunkowym polegającym na:

A.  nacięciu więzadła pierścienno – tarczowego,
B . nakłuciu  więzadła  obrączkowatego  pomiędzy  2  a  3

chrząstką tchawiczą,
C.  nacięciu błony tarczowo – gnykowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura  :  Plantz  S.H.,  Wipfler  E.J.  Medycyna  raunkowa.,  s.  14,  Elsevier



Urban&Partner, Wrocław 2008.

Zadanie 84.
I l e  punktów  w  skali  Glasgow  należy  przyznać  choremu,  który:
otwiera  oczy  tylko  w  odpowiedzi  na  głos,  wykazuje  reakcję
obronną na ból, używa kończyny by oprzeć się zadawanemu bólowi,
jest splątany i mówi nieskładnie?

A.  15 pkt.,
B.  11 pkt.,
C.  9 pkt.,
D.  6 pkt.

Literatura:  Sprigings  D.,  Chambers  J.B.:  Stany  nagłe  w  madycynie.
Praktyczny  przewodnik  postępowania  w  medycynie  ratunkowej.  Górnicki
Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2012, str. 297

Zadanie 85.
W  leczeniu  chorego  z  zaostrzeniem  POCHP  zastosujesz
tlenoterapię:

A.  najwyższymi możliwymi stężeniami,
B.  na masce z rezerwuarem powietrza w przepływie 5 l/min.,
C . w  takim  stężeniu  by  uzyskać  wysycenie  krwi  tlenem  na

poziomie 96%,
D . konieczną  do  utrzymania  wysycenia  krwi  tlenem  na

poziomie 90%.
Literatura:  Plantz  S.H.,  Wipfler  E.J.,  Jakubaszko  J.(red)  Medycyna
ratunkowa,Wyd. Elsavier Urban & Partner, Wrocław 2009, str. 146

Zadanie 86.
D o  SOR  przywieziono  pacjenta  z  powodu  ostrego  zatrucia
alkoholem.  Chory  skarży  się  na  silne  bóle  brzucha,  wymioty,
zawroty  głowy.  W  badaniu  stwierdzono  -  tachykardię  około  130
uderzeń/minutę, l iczbę oddechów 25,  pH = 6,7,  niedobór zasad -
BE 20 mmol/l. Powyższy obraz kliniczny sugeruje:

A.  zatrucie glikolem etylenowym,
B.  zatrucie alkoholem metylowym,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  zatrucie alkoholem etylowym.

Literatura:  Kokot  F.:  Ostre  stany  zagrożenia  życia  w  chorobach
wewnętrznych. PZWL, Warszawa 2003



Zadanie 87.
Przy  podejrzeniu  udaru  mózgu,  chorego  do  transportu  należy
ułożyć w pozycji:

A .  z uniesieniem tułowia o 30°,
B.  płasko na plecach,
C . w  pozycji  przeciwwstrząsowej  z  uniesionymi  kończynami

dolnymi,
D.  w pozycji Trendelenburga.

Literatura:  Gaszyński  W.  (red.):  Intensywna  terapia  i  wybrane  zagadnienia  z
medycyny ratunkowej. Repetytorium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2008
(str.  79)  Zawadzki  A.  (red.):  Medycyna  ratunkowa  i  katastrof  Podręcznik  dla
studentów uczelni medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011
(str.204)

Zadanie 88.
Jeżeli  w  przypadku  użycia  AED  defibrylacja  nie  jest  zalecana
należy:

A.  sprawdzić tętno lub oznaki krążenia,
B . odkleić  elektrody  i  ułożyć  poszkodowanego  w  pozycji

bezpiecznej,
C . nieodklejając  elektrod  ułożyć  poszkodowanego  w  pozycji

bezpiecznej,
D.  postępować zgodnie z poleceniami głosowymi AED.

Literatura: Wytyczne 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Kraków 2015.

Zadanie 89.
D o  leków  pierwszego  rzutu  stosowanych  w  leczeniu  stanu
padaczkowego zaliczamy:

A.  siarczan magnezu,
B.  benzodiazepiny,
C.  fenobarbital,
D.  glukozę.

Zadanie 90.
Lekiem zwiotczającym depolaryzującym jest:

A .  pankuronium,
B.  sukcynylocholina,
C.  atrakurium,
D.  pipekuronium.



Zadanie 91.
Jeżeli  pierwszy  oddech  ratowniczy  nie  powoduje  uniesienia
klatki piersiowej, wykonaj następujące czynności, z WYJĄTKIEM:

A . sprawdzenia,  czy  odgięcie  głowy  i  uniesienie  żuchwy  są
poprawne,

B . wygarnięcia  "na  ślepo"  ciał  obcych,  będących  przyczyną
niedrożności dróg oddechowych,

C.  usunięcia tylko widocznych ciał obcych,
D . wykonania  za  każdym  razem  nie  więcej  niż  2  prób

wentylacji.
Literatura: Wytyczne 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Kraków 2015.

Zadanie 92.
Według modelu żałoby Bowlby'ego, depresja może pojawić w fazie:

A .  osłupienia,
B.  tęsknoty i poszukiwania,
C.  dezorganizacji,
D.  reorganizacji,

Literatura:  B.  Pilecka Kryzys Psychologiczny.  Wybrane zagadnienia.  Wyd.  UJ,
Kraków, 2004, s 113

Zadanie 93.
Prawidłowa  pierwsza  dawka  amiodaronu  podawana  w  trakcie
resuscytacji wynosi:

A .  300 mg rozcieńczone w 20 ml 5% glukozy,
B.  300 mg rozcieńczone w 20 ml 0,9% NaCl,
C.  150 mg rozcieńczone w 20 ml 5% glukozy,
D.  150 mg rozcieńczone w 20 ml 0,9% NaCl.

Literatura: Europejska Rada Resuscytacyjna 2015.

Zadanie 94.
Terminem PEEP określa się:

A .  szczytowy przepływ wdechowy,
B.  dodatnie ciśnienie w końcowej fazie wydechu,
C.  ujemne ciśnienie w końcowej fazie wydechu,
D.  średnie ciśnienie w drogach oddechowych.

Zadanie 95.
U  chorego  stwierdzasz  wilgotną  skórę,  łzawienie,  ślinotok,
wąskie,  szpilkowate  źrenice.  Taki  obraz  kliniczny  przemawia  za
zatruciem:

A.  związkami fosforoorganicznymi,
B.  atropiną,
C.  amfetaminą,
D.  morfiną.

Literatura:  Jakubaszko  J.  (red.):  Ratownik  medyczny:  podręcznik.  Górnicki,
Wrocław 2003



Zadanie 96.
W  ciągu 72 godzin u pacjenta,  który uległ  podtopieniu występuje
wysokie ryzyko:

A.  choroby kesonowej,
B.  ostrej niewydolności oddechowej,
C.  hipertermii,
D.  sepsy.

Literatura:  Wytyczne  2015  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej,  Polska  Rada
Resuscytacji Kraków 2015.

Zadanie 97.
Zaburzenia częstości oddechów dzielimy na:

A.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe,
B.  tachypnoe, bradypnoe,
C.  tachypnoe, bradypnoe, ortopnoe,
D.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe, ortopnoe.

Literatura:  ,,Zaawansowane  zabiegi  resuscytacyjne  u  dzieci".  Europejska
Rada Resuscytacji. Polska Rada Resuscytacji, red: J. Andres, Kraków 2010.

Zadanie 98.
W przypadku zatrucia salicylanami NIE występuje:

A.  przyspieszenie i pogłębienie oddechu,
B.  bradykardia,
C.  hipertermia łagodna,
D.  tachykardia.

Literatura:  Plantz  S.H.,  Wipfler  E.J.,  Jakubaszko  J.(red)  Medycyna
ratunkowa,Wyd. Elsavier Urban & Partner, Wrocław 2009, str. 728

Zadanie 99.
32-letnia  kobieta  skarżąca  się  na  bóle  brzucha  w  ostatnich  12
godzinach.  Ból  nasila  się.  Ostatnia  miesiączka  wystąpiła  8
tygodni  temu.  W  czasie  badania  pacjentki  stwierdzono:  brzuch
wzdęty  i  deskowaty,  tkliwy  przy  opukiwaniu.  Powłoki  skórne
blade, ciśnienie skurczowe 70 mmHg. Objawy te mogą wskazywać
na:

A.  mięśniaki macicy,
B.  ciążę pozamaciczną,
C.  poronienie zagrażające,
D.  skręcenie torbieli i jajnika.

Literatura:  J.  Jakubaszko  (red.),  Medycyna  ratunkowa,  s.  497-498,
ElsevierUrban&Partner, Wrocław 2009



Zadanie 100.
U  80-letniego  pacjenta  wystąpiła  anuria.  W  podbrzuszu
wyczuwalny  jest  wypełniony  pęcherz  moczowy.  Lekarz  pogotowia
ratunkowego  nie  mógł  założyć  cewnika  Foleya  do  pęcherza
moczowego.  Najbardziej  prawdopodobną  przyczyną  zatrzymania
moczu u tego pacjenta jest:

A .  ostre kłębkowe zapalenie nerek,
B.  przerost gruczołu krokowego,
C.  kamica moczowodowa,
D.  wstrząs hipowolemiczny.

Zadanie 101.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:1000 oznacza, że:

A.  1 ml = 0,01 mg adrenaliny,
B.  1 ml = 0,1 mg adrenaliny,
C.  1 ml = 1 mg adrenaliny,
D.  0,1 ml = 0,01 mg adrenaliny.

Literatura:  Brożek  L.:  Wstrzyknięcia  i  wlewy  dożylne.  PZWL,  Warszawa
1998:27

Zadanie 102.
Kardiowersja  elektryczna  bezpiecznie  i  szybko  przywraca  rytm
zatokowy w przypadku wystąpienia:

A.  bradyarytmii,
B.  zaburzeń spontanicznego krążenia,
C.  tachyarytmii,
D.  migotania komór.

Zadanie 103.
Przy  przepływie  12  l/min  zawartość  butli  o  pojemności  2,7  l itra
wypełnionej tlenem sprężonym do 80 atmosfer wystarczy na:

A.  15 min. tlenoterapii,
B.  18 min. tlenoterapii,
C.  21 min. tlenoterapii,
D.  35,5 min. tlenoterapii.

Literatura:  M.  Kózka,  B.  Rumian,  M.Maślanka,  Pielęgniarstwo  ratunkowe,  s.
402, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 104.
Najczęstszą  przyczyną  zgonu  przy  zatruciach  trójcyklicznymi
lekami przeciwdepresyjnymi jest/są:

A.  zaburzenia rytmu serca,
B.  stan padaczkowy,
C.  zespół zaburzeń oddychania (ARDS),
D.  DIC.

Literatura:  J.  Jakubaszko  (red.),  Medycyna  ratunkowa,  s.  766,
ElsevierUrban&Partner, Wrocław 2009.



Zadanie 105.
W  przypadku  podjęcia  decyzji  o  zaprzestaniu  zabiegów
resuscytacyjnych  u  pacjenta  będącego  w  hipotermii,  należy
kierować się zasadą:

A . stwierdzenie  zgonu  odbywa  się  tak  jak  w  innych
przypadkach,

B . nie  można  stwierdzić  zgonu  dopóki  nie  ogrzeje  s ię
ofiary,

C . jeśl i  nie  ma  krążenia  po  20  minutach  wykonywania
zabiegów resuscytacyjnych, zawsze stwierdza się zgon,

D . zawsze  stwierdza  się  zgon,  jeśli  upłynęło  20  minut  od
epizodu oziębienia ofiary.

Literatura: Polska Rada Resuscytacji, Wytyczne 2015.

Zadanie 106.
Obraz cepowatej klatki piersiowej wraz z objawem paradoksalnego
oddechu występuje u chorego:

A.  ze złamaniem kręgosłupa w odcinku piersiowym,
B . z e  złamaniem  więcej  niż  3  żeber  w  co  najmniej  2

miejscach,
C.  po urazie z pęknięciem żołądka,
D.  z chorobą obturacyjną płuc.

Literatura:  Pousada  L.  Medycyna  ratunkowa  Urban  &  Partner  Wrocław  1999
str.160

Zadanie 107.
Nitrogliceryna  jako  lek  rozszerzający  mięśnie  gładkie  naczyń,
działa:

A.  bardziej na układ żylny niż tętniczy,
B.  bardziej na układ tętniczy niż żylny,
C.  z jednakową siłą na układ żylny i tętniczy,
D.  tylko na układ żylny.

Literatura:  C.  Stack,  p.  Dobbs,  Podstawy  intensywnej  terapii  dzieci,  PZWL
Warszawa 2014.s. 243.

Zadanie 108.
Zasady wspierania poszkodowanych w kontakcie bezpośrednim to:

A.  aktywność i zdecydowanie,
B.  unikanie pośpiechu i impulsywnego działania,
C.  chęć zrozumienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Jakubaszko J.  (red.).:  Ratownik Medyczny,  Górnicki  Wydawnictwo
Medyczne Wrocław 2003: 6.



Zadanie 109.
Zakres czynności ratunkowych, do których upoważnione są osoby
pracujące  w  szpitalnych  oddziałach  ratunkowych  określone
zostały jako leczenie:

A.  zachowawcze,
B.  pilne,
C.  ratunkowe,
D.  specjalistyczne.

Literatura:  A.  Zawadzki,  Medycyna  ratunkowa  i  katastrof,  PZWL  Warszawa
2011r., s. 363.

Zadanie 110.
Sprawność działania ratowników zależy od:

A.  właściwej organizacji czasu pracy i wypoczynku,
B.  znajomości technik relaksacyjnych,
C.  prawidłowa odpowiedź A i B,
D . powyższe  nie  mają  znaczącego  wpływu  na  sprawność

ratowników.
Literatura:  Jakubaszko J.  (red.).:  Ratownik Medyczny,  Górnicki  Wydawnictwo
Medyczne Wrocław 2003: 7.

Zadanie 111.
W  szpitalnym  oddziale  ratunkowym  pielęgniarka  odpowiedzialna
jest za dokumentację przetoczeń. Dokumentacja przetoczeń to:

A.  indywidualna historia choroby,
B.  książka raportów pielęgniarskich,
C.  odpowiedzi A i B oraz książka transfuzyjna,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Literatura:  E.  Wiszniewska-  Gauer,  Przetaczanie  krwi,  Elsevier  Urban  &
Partner, Wrocław 2010 r., s. 67- 97.

Zadanie 112.
Według  danych  opublikowanych  przez  Europejską  Agencję
Bezpieczeństwa  i  Zdrowia,  można  przyjąć,  że  w  codziennej
praktyce  pielęgniarskiej  najczęściej  identyfikowanymi
zagrożeniami są czynniki:

A .  biologiczne, psychofizyczne, chemiczne oraz fizyczne,
B . psychofizyczne,  chemiczne,  fizyczne  oraz  związane  z

organizacją pracy,
C . psychofizyczne,  chemiczne,  fizyczne,  biologiczne,

względy osobowe oraz związane z organizacją pracy,
D . psychofizyczne,  chemiczne,  fizyczne,  biologiczne  oraz

związane z organizacją pracy.
Literatura:  B.  Pietrzak,  T.  Karkowski,  Zarządzanie  personelem
pielęgniarskim w podmiotach leczniczych, ABC, Warszawa 2013,s. 78.



Zadanie 113.
Zgodnie  z  przepisami  Unii  Europejskiej,  do  obrotu  i  używania
mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznaczone znakiem:

A.  PL,
B.  Q ,
C.  CE,
D.  PZH.

Zadanie 114.
Szczegółowe zadania SOR określa:

A.  Minister Zdrowia,
B . dyrektor szpitala w porozumieniu z ordynatorem oddziału

(SOR),
C.  Krajowa Rada Akredytacyjna,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  szpitalnego  oddziału
ratunkowego z dnia 3 listopada 2011 (Dz. U. z 2011 nr 237, poz. 1420).

Zadanie 115.
Celem edukacji społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy jest:

A .  poprawienie skuteczności i redukcja kosztów leczenia,
B.  właściwe, wstępne postępowanie,
C . uzyskanie  optymalnego  poziomu  wiedzy  z  zakresu

pierwszej pomocy,
D . trafne  rozpoznanie  zatrzymania  krążenia,  oddechu,

zadławienia,  oraz  prawidłowe  prowadzenie  podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych.

Zadanie 116.
D o  czynności  kierowniczych  w  ramach  funkcji  organizatorskiej
NIE należy:

A . udział  w  pozyskiwaniu  i  organizacji  zespołów  na
podległym odcinku,

B . udział  w  pozyskiwaniu  i  rozdziale  środków  pracy  na
podległym odcinku,

C . nadzór  i  analiza  nad  podziałem  zadań  na  podległym
odcinku,

D . udział  w  organizowaniu  systemu  informacyjnego  na
podległym odcinku.

Literatura:  Literatura:  B.  Nogalski,  I.M.  Rybicki,  Nowoczesne  zarządzanie
zakładami opieki zdrowotnej, s.64.



Zadanie 117.
Zaznacz  prawidłową  kolejność  etapów  w  procesie  podejmowania
decyzji w systemie segregacji medycznej:

A . rozpoznanie  problemu,  zgromadzenie  i  analiza  informacji
w  powiązaniu  z  możliwymi  rozwiązaniami,  zbadanie
możliwych rozwiązań i wybranie właściwego, zastosowanie
wybranego  rozwiązania,  obserwacja  podjętego  działania  i
ocena skutków,

B . rozpoznanie  problemu,  zbadanie  możliwych  rozwiązań  i
wybranie  właściwego,  zgromadzenie  i  analiza  informacji
w  powiązaniu  z  możliwymi  rozwiązaniami,  zastosowanie
wybranego  rozwiązania,  obserwacja  podjętego  działania  i
ocena skutków,

C . zbadanie  możliwych  rozwiązań  i  wybranie  właściwego,
zgromadzenie  i  analiza  informacji  w  powiązaniu  z
możliwymi  rozwiązaniami,  zastosowanie  wybranego
rozwiązania,  obserwacja  podjętego  działania  i  ocena
skutków, rozpoznanie problemu,

D . rozpoznanie  problemu,  zastosowanie  wybranego
rozwiązania,  zbadanie  możliwych  rozwiązań  i  wybranie
właściwego,  obserwacja  podjętego  działania  i  ocena
skutków, zgromadzenie i analiza informacji w powiązaniu
z możliwymi rozwiązaniami.

Literatura:  J.  Jakubaszko,  Triage  Ratunkowa  segregacja  Medyczna,  Elsevier
Urban & Partner, Wrocław 2012 r., s. 7.

Zadanie 118.
Specyficznymi czynnikami programu szybkiej oceny potrzeb (RAN)
są:

A.  określenie rozmiaru katastrofy,
B . określenie  niewydolności  obsługi  zapewniającej  czynniki

niezbędne do życia,
C . określenie  lokalnej  reakcji  oraz  wpływu  na  stan  zdrowia

publicznego  i  infrastruktury  medycznej  w  rejonie
katastrofy,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Susan  M.  Briggs.Wczesne  postępowanie  medyczne  w  katastrofach
podręcznik dla ratowników medycznych, PZWL Warszawa 2007: 30.

Zadanie 119.
Wyrób  medyczny  wprowadzony  do  obrotu  i  do  użytku  nie  może
stwarzać zagrożenia dla:

A.  użytkowników i osób trzecich,
B . bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, użytkowników i osób

trzecich,
C.  bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów,
D.  zdrowia pacjentów.



Literatura:  Ustawa  z  dnia  20.04.2004r.  o  wyrobach  medycznych.  (Dz.  U.  Nr
93, poz. 896 )

Zadanie 120.
Prawdą  jest,  że  każda  osoba  w  strukturze  systemu  jednolitego
dowodzenia powinna nadzorować pracę:

A.  2 - 8 osób,
B.  3 - 7 osób,
C.  2 - 9 osób,
D.  3 - 9 osób.

Literatura:  Susan  M.  Briggs  Wczesne  postępowanie  medyczne  w  katastrofach
podręcznik dla ratowników medycznych, PZWL Warszawa 2007: 7.

Zadanie 121.
Do poznawczych oznak stresu u pracowników NIE zalicza się:

A .  utraty pamięci,
B.  drażliwości,
C.  afazji wzrokowej,
D.  problemów z liczeniem.

Literatura: Susan M. Briggs. Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach
podręcznik dla ratowników medycznych, PZWL Warszawa 2007: 184.

Zadanie 122.
Kluczem  efektywnego  zarządzania  relacjami  z  pacjentem  w
szpitalnym oddziale ratunkowym jest:

A .  szybkość działania,
B.  kompleksowość działania,
C.  wybiórczość leczenia,
D.  indywidualizacja leczenia.

Literatura:  B.  Pietrzak,  T.  Karkowski,  Zarządzanie  personelem
pielęgniarskim w podmiotach leczniczych, ABC Warszawa 2013,s. 201

Zadanie 123.
Segregacja  medyczna,  którą  posługują  się  służby  ratownicze
podczas akcji ratunkowej jest:

A .  dwustopniowa,
B.  trzystopniowa,
C.  czterostopniowa,
D.  pięciostopniowa.

Literatura:  Goniewicz  M.:  Zadania  ochrony zdrowia  w zabezpieczaniu zdarzeń
masowych i sytuacji nadzwyczajnych. Medycyna Intensywna i Ratunkowa 2004,
2 , 101-108. Konieczny J.: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i
katastrofach.  Garmond,  Poznań  -  Warszawa  2001.  Trzos  A.:  Zabezpieczenie
medyczne imprez masowych. FHU Grzegorz Słomczyński, Kraków 2001.



Zadanie 124.
Międzynarodowy  Kodeks  Etyki  dla  Pielęgniarek  został  po  raz
pierwszy przyjęty przez  Międzynarodową Radę Pielęgniarek ICN w
roku:

A.  2006,
B.  2002,
C.  1976,
D.  1953.

Zadanie 125.
Nazwa terminu prawniczego, oznaczającego czas między publikacją
prawa  a  wprowadzeniem  go  w  życie,  którego  celem  jest
umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z nowymi
przepisami i ich wykładnią to:

A.  Vacatio legis,
B.  Ratio legis,
C.  In frauden legis,
D.  Lex patriae.

Zadanie 126.
Fundamentalną zasadą dla porządku zbiorowego jest zasada:

A.  solidarności społecznej,
B.  równości i solidarności społecznej,
C.  praworządności,
D.  równości, solidarności społecznej i praworządności.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  25  lipca  2001  r.  o  Państwowym  Ratownictwie
Medycznym art. 5 (Dz. U. Nr 113, poz. 1207 z 9.10.2001r.)

Zadanie 127.
Psychologicznym  skutkiem  zdarzeń  masowych  występującym
bezpośrednio po zdarzeniu jest:

A .  zmiana o charakterze stresu pourazowego,
B.  depresja,
C.  ostra reakcja na stres,
D.  przytępienie emocjonalne.

Zadanie 128.
Czy z Konstytucji RP wynikają prawa pacjenta?

A.  nie,
B . nie,  prawa  pacjenta  zapisane  są  tylko  w  ustawie  o

działalności leczniczej,
C.  tak,
D . nie,  prawa  pacjenta  zapisane  są  tylko  w  ustawie  o

zawodach pielęgniarki i położnej.
Literatura: Konstytucja RP



Zadanie 129.
Osoby z objawami ostrej reakcji na stres (ORS):

A . n ie  sprawiają  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych,

B . mogą  sprawiać  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych, ale można ich zostawić samych sobie,

C . wymagają  zlekceważenia  ich  zachowania  i  dalszego
prowadzenia działań ratowniczych,

D . przy  braku  możliwości  zapewnienia  im  należytej  opieki
wymagają  rozważenia  podania  krótko  działających
benzodiazepin.

Literatura: J. Ciećkiewicz: "Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych"

Zadanie 130.
Organami  właściwymi  do  rozpatrywania  spraw  z  zakresu
odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych jest:

A . Okręgowy  Sąd  Pielęgniarek  i  Położnych,  Naczelny  Sąd
Administracyjny,

B . Okręgowa Izba Pielęgniarek i  Położnych, Międzynarodowa
Rada Pielęgniarek,

C . Okręgowy  Sąd  Pielęgniarek  i  Położnych,  Naczelny  Sąd
Pielęgniarek i Położnych,

D . Naczelny  Sąd  Pielęgniarek  i  Położnych,  Naczelny  Sąd
Administracyjny.

Literatura:  Anna  Stychlerz  :Uregulowania  prawne  dotyczące  wykonywania
zawodu pielęgniarki. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009, str.49

Zadanie 131.
Informacje,  które  zostały  poznane  w  związku  z  pełnioną  funkcją,
wykonywaną  pracą,  działalnością  publiczną,  społeczną,
gospodarczą lub naukową stanowią zakres tajemnicy:

A.  cywilnej,
B.  zawodowej,
C.  karnej,
D.  przed pacjentem.

Zadanie 132.
W  związku  z  wykonywaniem  zawodu,  pracownicy  medyczni  za
popełnione błędy medyczne ponoszą odpowiedzialność:

A.  cywilną, osobistą, zawodową, karną,
B . karną,  pracowniczą,  przed  pacjentem  i  jego  rodziną,

przed pracodawcą,
C.  cywilną, pracowniczą, zawodową, karną,
D.  moralną, cywilną, zawodową, karną.



Zadanie 133.
W sytuacji nagłego wypadku, dobro własne świadka czy uczestnika
nagłego wypadku, decyduje o udzieleniu pomocy poszkodowanemu.
Jest to teoria:

A.  wymiany społecznej,
B.  wzajemności,
C.  empatii-altruizmu,
D.  strat.

Literatura:  Aronson  E.,  Wilson  T.  D.,  Akert  R.  M.:  Psychologia  społeczna.
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1994.Maruszewski T. (red): Poznanie, afekt,
zachowanie.  PWN,  Warszawa  1993.Sęk  H.  (red):  Społeczna  psychologia
kliniczna. PWN, Warszawa 2000.

Zadanie 134.
Odpowiedzialność odnosi się do moralnego lub prawnego obowiązku
ponoszenia  konsekwencji  za  rezultaty  podejmowanych  działań.
Pracownicy ochrony zdrowia są odpowiedzialni za:

A.  pacjenta,
B.  grupę zawodową,
C.  własne decyzje,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 135.
Odpowiedź  organizmu  na  stres  w  pracy  przejawiający  się  utratą
troski  o  ludzi  z  którymi  się  pracuje,  polegający  na  traktowaniu
pacjentów w sposób zdystansowany i mechaniczny to:

A.  zespół wypalenia zawodowego,
B.  ostra reakcja na stres,
C.  przytępienie emocjonalne,
D.  strategia zróżnicowania (dyferencjacja).



PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 320418
Zadanie 1.
W  planowaniu  działań  opiekuńczych,  mających  na  celu
zapobieganie  skutkom  długotrwałego  unieruchomienia  wobec
obłożnie chorych, pielęgniarka powinna uwzględnić:

A . zmianę  pozycji  ułożeniowej  oraz  masaż  i  natłuszczenie
miejsc  narażonych  na  występowanie  odleżyn  przy  każdej
zmianie pozycji,

B .  ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia bierne,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Literatura:  Radzik  T.:  Zakres  i  formy  opieki  nad  chorym  o  niepomyślnym
rokowaniu.  W:  Ślusarska  B.,  Zarzycka  D.,  Zahradniczek  K.:  Podstawy
pielęgniarstwa.  Podręcznik  dla  studentów  i  absolwentów  kierunków
pielęgniarstwo  i  Położnictwo.  Tom  I.  Założenia  teoretyczne.  Czelej,  Lublin
2004.

Zadanie 2.
Według Lalonda, do czynników ryzyka zachorowania należą:

A.  styl życia, kontakty seksualne, szczepienia,
B . czynniki  genetyczne,  warunki  pracy  i  mieszkania,  opieka

zdrowotna,
C . choroby  zakaźne,  czynniki  środowiskowe,  ochrona

zdrowia, zmiany klimatyczne,
D . styl  życia,  czynniki  środowiskowe,  czynniki  genetyczne,

ochrona zdrowia.
Literatura:  Collins  S.,  Parker  E.:  Propedeutyka  pielęgniarstwa.  PZWL,
Warszawa  1989;  Karski  Z.  (red.):  Promocja  zdrowia.  IGNIS  we  współpracy  z
Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa 1999.

Zadanie 3.
Pacjent  z  rozpoznaną  astmą  oskrzelową,  nie  posiada  wiedzy
dotyczącej  czynników  wyzwalających  objawy  astmy,  ani  też
motywacji  do  podjęcia  zgłębienia  wiedzy.  Który  z  systemów
pielęgnowania  wg  Orem,  powinien  być  zastosowany  w  opiece  nad
pacjentem?

A.  system w pełni kompensacyjny,
B.  system częściowo-kompensacyjny,
C.  system wspierająco-uczący,
D.  system rozwojowy.

Literatura:  Poznańska  S.:  Dorota  Orem Model  samoopieki/deficyt  samoopieki
[w:]  Poznańska  S.,  Płaszewska  -  Żywko  L.  Wybrane  modele  pielęgniarstwa.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków, 2001, 104-123



Zadanie 4.
Sedacja  w  opiece  nad  człowiekiem  przewlekle  chorym  jest  to
stosowanie środków:

A.  farmakologicznych,
B.  bodźcowych,
C.  psychoterapeutycznych,
D.  komplementarnych.

Literatura:  Łuczak  J,  Mierzejewski  P.,  Piwońska  M.:  Zagadnienia  ogólne
opieki  paliatywnej.[w:]  Szczeklik  A.  (red.).Choroby  Wewnętrzne,  Medycyna
Praktyczna, Kraków, 2005, 2263-2271

Zadanie 5.
Asystowanie  człowiekowi  w  rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu  14
fundamentalnych  potrzeb,  jeśli  on  sam  nie  ma  ku  temu
odpowiedniej  siły,  woli  lub  wiedzy  -  to  rola  pielęgniarki
według teorii:

A .  D. Orem,
B.  F. Nightingale,
C.  V. Henderson,
D.  B. Neuman.

Literatura:  Zarzycka  D.  Model  teoretyczny  pielęgniarstwa  Virginii
Henderson.  W:  Ślusarska  B.,  Zarzycka  D.,  Zahradniczek  K.:  Podstawy
pielęgniarstwa.  Podręcznik  dla  studentów  i  absolwentów  kierunków
pielęgniarstwo  i  położnictwo.  Tom  I.  Założenia  teoretyczne.  Czelej,  Lublin
2004.

Zadanie 6.
Istotnym  założeniem  modelu  teoretycznego  pielęgniarstwa
Callisty Roy jest:

A .  humanistyczna troskliwość,
B.  adaptacja do środowiska,
C.  relacje pielęgniarka - pacjent,
D.  równowaga systemu otwartego.

Literatura:  Poznańska  S.,  Płaszewska  -  Żywko  L.:  Wybrane  modele
pielęgniarstwa. Wyd. UJ, Kraków 2001.

Zadanie 7.
Model pielęgnowania F. Nightinghale należy do grupy teorii:

A .  potrzeby,
B.  środowisko,
C.  systemy,
D.  interakcje.

Literatura:  Poznańska  S.,  Płaszewska  -  Żywko  L.:  Wybrane  modele
pielęgniarstwa. Wyd. UJ, Kraków 2001.



Zadanie 8.
Formalną  edukację  pielęgniarską  chorego  hospitalizowanego
zapoczątkowała:

A.  F. Nightingale,
B.  V. Henderson,
C.  B. Neuman,
D.  H. Peplau.

Literatura:  Poznańska  S.:  U  podstaw  pielęgniarstwa[w:]  Poznańska  S.,
Płaszewska  -  Żywko  L.  Wybrane  modele  pielęgniarstwa.  Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2001, 33-57.

Zadanie 9.
Objawem II˚ odleżyn wg Torrance'a NIE jest:

A .  owrzodzenie,
B.  rumień utrzymujący się po ustaniu ucisku,
C.  powierzchniowy obrzęk,
D.  uszkodzenie naskórka.

Literatura:  Łuczak  J,  Mierzejewski  P.,Piwońska  M.:  Zagadnienia  ogólne
opieki  paliatywnej.  [w:]  Szczeklik  A.  (red.).Choroby  Wewnętrzne,  Medycyna
Praktyczna, Kraków, 2005, 2263-2271

Zadanie 10.
Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek:

A . zmiany  ciśnienia  onkotycznego  i  hydrostatycznego,
pogorszenia ukrwienia tkanek,

B . długotrwałego  unieruchomienia,  zmiany  ciśnienia
osmotycznego,

C . wysokich  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  i
niewydolności nerek,

D . zasadowicy  metabolicznej,  przepuszczalności  naczyń
włosowatych.

Literatura: Kokot F.: Choroby wewnętrzne. PZWL, Warszawa 2001.

Zadanie 11.
Pacjent,  u  którego  rozpoznano  dusznicę  bolesną,  w  sytuacji
napadu bólowego powinien:

A . przyjąć  tabletkę  przeciwbólową,  odpocząć,  zapewnić
dopływ świeżego powietrza,

B . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę  i
tabletkę przeciwbólową,

C . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  po  trzech  kolejnych  dawkach  -
wezwać pogotowie,

D . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  powtórzyć  po  20  min.  dawkę
nitrogliceryny.

Literatura:  Szczeklik  A.:  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna  Praktyczna,  Kraków



2005

Zadanie 12.
Palce pałeczkowate występują u osób z:

A .  chorobą niedokrwienną serca,
B.  zapaleniem mięśnia sercowego,
C.  ostrą niewydolnością serca,
D.  przewlekłym zespołem płucno-sercowym.

Literatura:  Poloński  L.:  Podstawy  kardiologii.  Podręcznik  dla  studentów
medycyny i lekarzy. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2000.

Zadanie 13.
Próba Trendelenburga służy do oceny:

A.  drożności tętnic,
B.  drożności żył przeszywających,
C.  wydolności żył głębokich,
D.  wydolności żył powierzchownych.

Literatura: Szczeklik W., Choroby Wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków
2005.

Zadanie 14.
U  pacjenta  wykonującego  próbę  wysiłkową  na  bieżni  ruchomej,
należy monitorować:

A . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  saturację,  diurezę
godzinową,

B.  tętno, oddech, ciśnienie tętnicze krwi, zapis EKG,
C.  diurezę minutową, oddech, OCŻ, ciśnienie tętnicze krwi,
D.  oddech, tętno, zapis EKG, wygląd skóry, saturację.

Literatura: Szczeklik W., Choroby Wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków
2005.

Zadanie 15.
Udrożnienie dróg oddechowych u pacjenta nieprzytomnego polega,
na:

A . ułożeniu  w  pozycji  bocznej  ustalonej,  odgięciu  głowy  do
tyłu, usunięciu ciał obcych z jamy ustnej,

B . ułożeniu  w  pozycji  bezpiecznej,  przygięciu  głowy  do
przodu, usunięciu ciał obcych z jamy ustnej,

C . ułożeniu  na  plecach,  odgięciu  głowy  do  tyłu,  usunięciu
ciał obcych z jamy ustnej, uniesieniu żuchwy,

D . ułożeniu  na  plecach,  przygięciu  głowy  do  przodu,
usunięciu ciał obcych z jamy ustnej, uniesieniu żuchwy.

Literatura:  Praca  pod  redakcja  prof.  dr.  hab.  Andrzeja  Szczeklika,  Choroby
wewnętrzne, str. 133, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011.



Zadanie 16.
Badanie  polegające  na  selektywnym podaniu  środka  cieniującego
do każdej z tętnic wieńcowych, to:

A .  echokardiografia,
B.  scyntygrafia serca,
C.  koronarografia,
D.  angioplastyka.

Literatura:  Mandecki  T.  (red.):  Kardiologia.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2005 s. 73.

Zadanie 17.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
C.  trwa 20-30 minut i więcej,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Literatura: Choroby wewnętrzne red. F. Kokot. Warszawa 2001, Wyd. PZWL, s.
109  Opolski  G.,  Górecki  A.,  Stolarz  P.:  Ostre  stany  kardiologiczne.
Algorytmy postępowania. Fundacja Rozwoju Medycyny ,,Człowiek człowiekowi",
W-wa 2000.

Zadanie 18.
Niedostosowanie  szerokości  mankietu  do  obwodu  ramienia
pacjenta,  podczas  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  powoduje
uzyskanie:

A.  niezmienionych wartości ciśnienia,
B . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
C . zawyżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
D . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu standardowego u osób otyłych.
Literatura:  B.  Ślusarska,  D.  Zarzycka,  K.  Zahradniczek.  (red.)  "Podstawy
pielęgniarstwa" Wydawnictwo CZELEJ, Lublin 2004.

Zadanie 19.
U  osób  powyżej  18  r.ż.,  które  nie  przyjmują  leków
hipotensyjnych, optymalne ciśnienie tętnicze krwi, to:

A .  ciśnienie skurczowe <120 mmHg, rozkurczowe <80 mmHg,
B . ciśnienie  skurczowe  120-129  mmHg,  rozkurczowe  80-84

mmHg,
C . ciśnienie  skurczowe  130-139  mmHg,  rozkurczowe  85-89

mmHg,
D . ciśnienie  skurczowe  140-149  mmHg,  rozkurczowe  90-95

mmHg.



Zadanie 20.
Do modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
należą:

A . wiek  mężczyzny  45  lat,  palenie  tytoniu,  nieprawidłowe
nawyki żywieniowe,

B . nadciśnienie  tętnicze,  otyłość,  z łe  nawyki  żywieniowe,
płeć męska,

C . palenie  tytoniu,  nieprawidłowe żywienie,  mała aktywność
fizyczna, upośledzona tolerancja glukozy,

D . wiek  kobiety  55  lat,  cukrzyca,  z łe  żywienie,  palenie
tytoniu.

Literatura:  Praca  pod  redakcja  prof.  dr.  hab.  Andrzeja  Szczeklika,  Choroby
wewnętrzne, str. 147, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011.

Zadanie 21.
Zmiany  w  EKG  -  całkowicie  niemiarowy  rytm,  trudne  do
zróżnicowania załamki P przy widocznych drobnych pofałdowaniach
linii izoelektrycznej, świadczą o:

A.  częstoskurczu komorowym,
B.  bloku przedsionkowo-komorowym,
C.  migotaniu przedsionków,
D.  trzepotaniu przedsionków.

Literatura:  Szczeklik  A.:  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna  Praktyczna,  Kraków
2005

Zadanie 22.
Zwiększenie masy ciała u pacjenta z zaawansowaną niewydolnością
serca jest spowodowane:

A.  zwiększeniem całkowitej masy tłuszczu,
B.  zwiększeniem beztłuszczowej masy ciała,
C.  zwiększeniem obrzęków,
D.  kacheksją.

Literatura:  European  Society  of  Cardiology:  Standardy  postępowania.
Niewydolność serca. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa 2003.

Zadanie 23.
W  profilaktyce  chorób  układu  krążenia  zaleca  się  ograniczenie
podaży sodu do 2-3 g na dobę, co oznacza, że:

A . można  dosalać  potrawy  solą  kuchenną  w  ilości  2-3  g  na
dobę,

B.  nie należy dosalać potraw,
C.  należy wykluczyć z diety marynaty, wędzone wędliny,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Literatura:  B.  Ślusarska,  D.  Zarzycka,  K.  Zahradniczek.  (red.)  "Podstawy
pielęgniarstwa" Wydawnictwo CZELEJ, Lublin 2004.



Zadanie 24.
Obrzęki  charakteryzujące  się  powstawaniem  wolno  zanikającego
dołka w wyniku uciśnięcia palcem, są to obrzęki:

A .  śluzowate,
B.  przelotne,
C.  rozlane,
D.  ciastowate.

Literatura: Szczeklik W., Choroby Wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków
2005.

Zadanie 25.
Nitrogliceryna podana około policzkowo działa po upływie:

A.  1-3 minut,
B.  4-10 minut,
C.  15-20 minut,
D.  25-35 minut.

Literatura: Rajter- Cynke G. (red.), Farmakologia, Czelej 2002.

Zadanie 26.
Zaparcia w przewlekłej niewydolności krążenia są spowodowane:

A.  przewlekłą farmakoterapią,
B.  powiększeniem wątroby,
C.  spadkiem aktywności fizycznej,
D.  zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit.

Literatura: Szczeklik W., Choroby Wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków
2005.

Zadanie 27.
U  kobiet  stosujących  doustne  środki  antykoncepcyjne,  ryzyko
powikłań sercowo-naczyniowych zwiększa:

A.  dieta wegetariańska,
B.  palenie papierosów,
C.  siedzący tryb życia,
D.  alkohol.

Literatura:  Świątecka  G.:  Choroby  serca  u  kobiet.  Via  Medica,  Gdańsk  2000,
str. 95-100. Szczeklik A.: Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków
2005

Zadanie 28.
W  farmakologicznym  przygotowaniu  pacjenta  do  koronarografii
należy uwzględnić odstawienie dostnych leków:

A.  przeciwzakrzepowych,
B.  hipotensyjnych,
C.  przeciwpłytkowych,
D.  hipolipemicznych.

Literatura:  Giec  L.,  Trusz-Gluza  M.:  Choroba  niedokrwienna  serca.  PZWL,
W-wa 1999: 179.



Zadanie 29.
Który  z  objawów  fizykalnych  i  dolegliwości  jest  najbardziej
charakterystyczny dla niewydolności lewokomorowej?

A.  poszerzenie żył szyjnych,
B.  wodobrzusze,
C.  duszność w pozycji leżącej,
D.  obrzęki krążeniowe.

Literatura:  Szczeklik  A.:  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna  Praktyczna,  Kraków
2005

Zadanie 30.
Która  grupa  produktów  żywnościowych  jest  przeciwwskazana  w
nadciśnieniu tętniczym?

A.  pomidory, ogórki, sałata,
B.  groszek konserwowy, ketchup, konserwy mięsne,
C.  warzywa strączkowe, świeże mięso wołowe,
D.  kapusta biała i czerwona, świeże ryby.

Literatura:  Ciborowska  H.  Rudnicka  A.:  Dietetyka.  Żywienie  zdrowego  i
chorego człowieka. PZWL, Warszawa 2004.

Zadanie 31.
Oddech pogłębiony, tzw. oddech Kussmaula występuje m.in.:

A .  po zażyciu leków narkotycznych,
B.  w kwasicy metabolicznej,
C.  po udarze mózgu,
D.  jako objaw encefalopatii metabolicznej.

Literatura:  Szczeklik  A.:  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna  Praktyczna,  Kraków
2005:470.

Zadanie 32.
Przeciwwskazaniem do oklepywania klatki piersiowej NIE jest:

A .  odma opłucnowa,
B.  zatorowość płucna,
C.  tętniak aorty,
D.  zapalenie oskrzeli.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 811.



Zadanie 33.
Tuberkulinę wstrzykuje się:

A . śródskórnie  w  1/3  długości  przedramienia  po  stronie
grzbietowej lub dłoniowej w ilości 0,1 ml,

B . podskórnie  w  1/3  długości  przedramienia  po  stronie
grzbietowej w ilości 0,1 ml,

C . podskórnie  w  2/3  długości  przedramienia  po  stronie
grzbietowej lub dłoniowej w ilości 0,5 ml,

D . śródskórnie  w  2/3  długości  przedramienia  po  stronie
grzbietowej w ilości 0,5 ml.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 632.

Zadanie 34.
Pacjenta z rozpoznaną małą odmą opłucnową należy ułożyć:

A.  na boku po stronie odmy,
B.  na plecach,
C.  na boku po stronie przeciwnej niż występuje odma,
D.  na brzuchu.

Literatura:  Sładek  K.:  Choroby  opłucnej.  Szczeklik  A.  [w:]  Choroby
wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2005,638-642.

Zadanie 35.
P o nakłuciu tętnicy udowej i  pobraniu krwi na gazometrię należy
uciskać tętnicę do ustania krwawienia przez:

A.  ≥ 3 minuty,
B.  ≥ 5 minut,
C.  ≥ 7 minut,
D.  ≥ 10-15 minut.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 585.

Zadanie 36.
Ostremu skurczowi oskrzeli towarzyszy:

A.  orthopnoë,
B.  tachypnoë,
C.  tachycardia,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 37.
Pacjentowi  choremu  na  astmę  oskrzelową,  przed  wykonaniem
bronchoskopii należy podać:

A.  antybiotyk,
B.  lek uspokajający,
C.  lek rozkurczający oskrzela,
D.  antybiotyk lub bakteriostatyk.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób



wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 612.

Zadanie 38.
Pacjent,  po  wykonaniu  bronchoskopii,  może  spożyć  pierwszy
posiłek w czasie:

A .  od 0,5 do 1 godziny,
B.  od 2 do 3 godzin,
C.  od 4 do 5 godzin,
D.  od 6 do 7 godzin.

Literatura:  Szczeklik  A.:  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna  Praktyczna,  Kraków
2005: 494.

Zadanie 39.
W zaburzeniach wentylacji typu obturacyjnego stosuje się:

A . zwiększanie  zakresu  ruchów  części  kostnych  klatki
piersiowej,

B.  wzmacnianie siły mięśni klatki piersiowej,
C.  inhalacje, ułożenie drenażowe, oklepywanie,
D.  rozciąganie zmian w opłucnej (zrostów).

Literatura:  Szczeklik  A.:  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna  Praktyczna,  Kraków
2005: 498.

Zadanie 40.
NIEPRAWIDŁOWE wykonanie próby tuberkulinowej, polega na:

A.  podskórnym podaniu tuberkuliny,
B.  śródskórnym podaniu tuberkuliny,
C.  podaniu 0,1ml tuberkuliny Rt 23,
D . wykonaniu  wstrzyknięcia  śródskórnego  z  tuberkuliną  na

prawym lub lewym przedramieniu.
Literatura:  Ślusarska  B.,  Zarzycka  D.,  Zahradniczek  K.  (red.):  Podstawy
pielęgniarstwa t. 2, Czelej 2004

Zadanie 41.
Duszność  pochodzenia  oddechowego  -  wdechowa  o  charakterze
restrykcyjnym występuje w:

A.  zwłóknieniu płuc,
B.  astmie oskrzelowej,
C.  rozedmie płuc,
D.  POCHP.



Zadanie 42.
Przygotowanie  pacjenta  do  nakłucia  jamy  opłucnej
(torakocentezy) wymaga ułożenia chorego w pozycji:

A .  siedzącej z podpartymi ramionami,
B.  dowolnej, musi być wygodna dla chorego,
C.  leżącej na plecach,
D . leżącej  na  prawym  lub  lewym  boku,  w  zależności  od

nakłuwanej strony.
Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Mały  podręcznik.
Kompendium medycyny praktycznej 2014/2015. Medycyna Praktyczna, Kraków
2014, ss.1307-1308.

Zadanie 43.
Jakie jest przygotowanie pacjenta do defekografii:

A .  dzień przed badaniem pacjent poowinien wypić Fortrans,
B . dzień  przed  badaniem  pacjent  musi  być  na  diecie

płynnej,
C . dzień przed badaniem należy wykonać pacjentowi wlewkę

doodbytniczą,
D . defekografia  nie  wymaga  specjalnego  przygotowania

pacjenta.
Literatura: Szczeklik W., Choroby Wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków
2005.

Zadanie 44.
Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać:

A.  pyralginy,
B.  morfiny,
C.  NLPZ,
D.  papaweryny.

Literatura: Szczeklik W., Choroby Wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków
2005.

Zadanie 45.
Które  z  podanych  pokarmów  są  przeciwwskazane  dla  chorego  z
zespołem jelita drażliwego w okresie biegunek?

A.  mocna herbata,
B.  woda mineralna niegazowana,
C.  gotowane warzywa,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura:  Ciborowska  H.,  Rudnicka  A.  Dietetyka.  Żywienie  zdrowego  i
chorego człowieka. PZWL, Warszawa 2004



Zadanie 46.
Przełyk Barreta, to:

A .  rak gruczołowy przełyku,
B . zmiany  bliznowate  przełyku  z  powodu  długoletniej

choroby refluksowej przełyku,
C.  lokalizacja w przełyku choroby Leśniowskiego-Crohna,
D . zmiana  w  obrębie  nabłonka  przełyku  o  charakterze

przedrakowym.
Literatura: Szczeklik A. Choroby wewnętrzne, Kraków 2005

Zadanie 47.
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:

A .  na wznak,
B.  kolankowo-łokciowej,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.

Literatura:  Szajewska  H.  Dąbrowski  A.  Juszczyk  j,  współ.  Badania
diagnostyczne  -  w  Szczeklik  A.  (red.)  Choroby  wewnętrzne,  Medycyna
Praktyczna, Kraków, 2010,s. 807.

Zadanie 48.
Wymioty  występujące  kilka  godzin  po  posiłku  są
charakterystyczne dla:

A.  choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  mocznicy,
C.  alergii pokarmowej,
D.  zwężenia odźwiernika.

Literatura:  Nowak  A.:  Definicja  i  przyczyny  wymiotów  [w:]  Kokot  F.
Literatura:  Szczeklik  A.  Choroby  wewnętrzne,  Medycyna  praktyczna,  Kraków
2005

Zadanie 49.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  oligowolemicznego.

Literatura:  Kokot  F  (red.).  Ostre  stany  zagrożenia  życia  w  chorobach
Wewnętrznych.  Wydawnictwo  PZWL,  2003,  156-160  Szczeklik  A.  Choroby
wewnętrzne, Kraków, 2010, s.134



Zadanie 50.
U  chorych  z  wrzodziejącym  zapaleniem  jelita  grubego,  w  diecie
należy ograniczyć:

A.  mięso drobiowe,
B.  gotowane warzywa,
C.  chude ryby,
D.  mleko pasteryzowane.

Literatura:  Ciborowska,  Rudnicka  A.  H.,  Dietetyka.  Żywienie  Zdrowego  i
chorego człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

Zadanie 51.
D o  późnych  objawów  przewlekłego  zapalenia  trzustki,
należy/należą:

A.  utrata masy ciała,
B.  wymioty,
C.  tłuszczowe stolce,
D.  żółtaczka.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.:  Pielęgniarstwo  internistyczne,  PZWL,
Warszawa 2011, s. 234

Zadanie 52.
Objaw krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego może
wystąpić u osoby:

A.  stosującej często ibuprofen,
B.  leczonej hipotensyjnie,
C.  stosującej paracetamol,
D.  stosującej leki przeciwcukrzycowe.

Zadanie 53.
Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu
pokarmów  płynnych  i  stałych  z  jamy  ustnej  przez  gardło  do
przełyku, to:

A .  dysfazja,
B.  dysfagia,
C.  dysplazja,
D.  dyzartria.

Literatura:  Nowak  A.:  Zaburzenia  połykania  [w:]  Kokot  F.  Literatura:
Szczeklik A. Choroby wewnętrzne, Medycyna praktyczna, Kraków 2005

Zadanie 54.
Priorytetowym działaniem w leczeniu ostrej biegunki jest:

A . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  bez  określania
antybiogramu,

B . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  po  określeniu
antybiogramu,

C.  zastosowanie środków zapierających,
D.  wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych.



Literatura: Kokot F.: Choroby wewnętrzne. PZWL, Warszawa 2003

Zadanie 55.
Który  zestaw  produktów  spożywczych  należy  zaproponować  na
drugie  śniadanie  osobie  z  kamicą  żółciową  w  okresie  remisji
objawów?

A.  czerstwą bułkę grahamkę z masłem i kilka rzodkiewek,
B.  kromkę żytniego chleba z margaryną i dżemem wiśniowym,
C.  czerstwą pszenną bułkę z chudą wędliną,
D . kromkę  razowego  chleba  z  masłem  i  mały  kefir  z  3%

zawartością tłuszczu.
Literatura:  Tuszewski  M.(red.):  Kompendium  gastroenterologii  praktycznej
dla  lekarzy  i  studentów.  Volumed,  Wrocław  1995.  Kokot  F.  (  red.):  Choroby
wewnętrzne. PZWL, Warszawa 2003.

Zadanie 56.
W  opiece  nad  pacjentem  z  niedrożnością  jelit,  należy  zwrócić
szczególną uwagę na:

A.  bilans płynów,
B.  stan świadomości,
C.  zabarwienie powłok skórnych,
D.  temperaturę ciała.

Literatura: Kokot F.: Choroby wewnętrzne. PZWL, Warszawa 2003

Zadanie 57.
W  trakcie  leczniczego  nakłucia  otrzewnej  usunięto  7  l itrów
płynu  puchlinowego.  W  celu  niedopuszczenia  do  powikłań
hipowolemicznych należy podać droga dożylną:

A.  elektrolity,
B.  albuminy,
C.  5% glukozę,
D.  krew i preparaty krwiopochodne.

Literatura: Szczeklik W., Choroby Wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków
2005.

Zadanie 58.
Niedokrwistość w przebiegu niewydolności nerek spowodowana jest
niedoborem:

A.  żelaza,
B.  wapnia,
C.  fosforu,
D.  potasu.

Literatura:  Ciborowska  H.,  Rudnicka  A.:  Dietetyka.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa, 2000



Zadanie 59.
Do cech fizykalnych moczu należy:

A . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  gęstość  względna  i
pH,

B . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  białkomocz,
cukromocz, wałeczkomocz,

C.  cukromocz, białkomocz,
D.  krwiomocz, leukocyturia, wałeczkomocz, bakteriomocz.

Literatura:  Kokot  F.:  Choroby narządu moczowego /w:/ Choroby wewnętrzne.
Podręcznik  dla  studentów.  Red.:  Kokot  F.,  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2003.

Zadanie 60.
W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

A.  zmęczenie, skąpomocz,
B.  pienienie się moczu, obrzęki,
C.  brak pragnienia, zapach amoniaku z ust,
D.  wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu.

Literatura:  Szczeklik  A  (red.).Choroby  wewnętrzne,  wydawnictwo  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2006

Zadanie 61.
D o  najważniejszych  działań  pielęgniarskich  u  pacjenta  z
obrzękami pochodzenia nerkowego należy:

A . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  ułożonymi
poniżej  poziomu  serca,  prowadzenie  dobowej  zbiórki
moczu, pędzlowanie jamy ustnej,

B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej  z  zastosowaniem
udogodnień,  podanie  leków  rozkurczowych,  kontrola
parametrów hemodynamicznych,

C . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  uniesionymi  na
poziomie  serca,  prowadzenie  bilansu  wodnego,  pomiar
obrzęków, pomiar masy ciała,

D . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  bezpiecznej,  prowadzenie
dobowej  zbiórki  moczu,  podawanie  leków
antyhistaminowych, natłuszczanie skóry.

Literatura:  Ślusarska  B.,  Zarzycka.,  Zahradniczek  K.(red.).:  Podstawy
pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2004

Zadanie 62.
Produkty, które powodują zakwaszanie moczu, to:

A .  buraki, ziemniaki, seler,
B.  orzechy, migdały,
C.  szpinak, sałata, szczaw,
D.  mięso, jaja, sery.



Zadanie 63.
Żeby  zwiększyć  skuteczność  leczenia  moczopędnego  u  pacjenta  z
zespołem nerczycowym, należy zastosować pozycję:

A .  Trendelenburga z obniżonymi kończynami,
B.  półwysoką z obniżonymi kończynami,
C.  płaską z uniesionymi kończynami,
D.  boczną z obniżonymi kończynami.

Literatura:  Szczeklik  A  (red.).Choroby  wewnętrzne,  Wydawnictwo  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2006

Zadanie 64.
Litotrypsja pozaustrojowa (ESWL) to metoda polegająca na:

A . chirurgicznym usunięciu kamienia nerkowego z miedniczki
nerkowej,

B . chirurgicznym usunięciu kamienia nerkowego z moczowodu
poprzez jego nacięcie,

C . kruszeniu  kamieni  nerkowych  i  moczowodowych  falami
uderzeniowymi generowanymi pozaustrojowo,

D.  usunięciu złogu z moczowodu za pomocą ureterorenoskopu.
Literatura:  Gajewski  P.  [redaktor  prowadzący]:  Interna  Szczeklika.
Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 1500

Zadanie 65.
Który z objawów w obrazie klinicznym zakażenia układu moczowego
jest objawem przedmiotowym?

A.  ból w podbrzuszu,
B.  nykturia,
C.  dyzuria,
D.  wyciek z cewki moczowej.

Zadanie 66.
Cystografia mikcyjna to badanie diagnostyczne służące ocenie:

A.  wewnętrznych zarysów ścian pęcherza moczowego,
B . wydolności  mechanizmów  zastawkowych  w  ujściach

moczowodów do pęcherza moczowego,
C.  zwężeń i przetok pourazowych cewki moczowej,
D . kształtów  nerek  oraz  budowy  układu

kielichowo-miedniczkowego.
Literatura:  Gajewski  P.  [redaktor  prowadzący]:  Interna  Szczeklika.
Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s.1419



Zadanie 67.
Które z poniższych zachowań prozdrowotnych są najistotniejsze w
profilaktyce schorzeń nerek?

A . wykonywanie  badania  ogólnego  moczu  raz  w  roku  oraz
kontrola ciśnienia tętniczego krwi,

B . unikanie  infekcji  górnych  dróg  oddechowych  i
bezwzględna sanacja ognisk zapalnych w organizmie,

C . dbanie o higienę narządów moczo-płciowych, kontrola dwa
razy w roku ciśnienia tętniczego krwi,

D . stosowanie  diety  niskokalorycznej  z  ograniczeniem  soli
kuchennej.

Zadanie 68.
Celem  działań  pielęgniarki  w  opiece  nad  pacjentem,  u  którego
występuje nietrzymanie moczu jest:

A .  stwierdzenie przyczyny nietrzymania moczu,
B.  zapobieganie infekcjom układu moczowego, odleżynom,
C.  prowadzenie bilansu płynów,
D.  zapobieganie moczeniu się chorego.

Zadanie 69.
Największe  ryzyko  wystąpienia  ostrego  odrzucania  przeszczepu
nerki istnieje do:

A.  pierwszego miesiąca po przeszczepieniu,
B.  trzeciego miesiąca po przeszczepieniu,
C.  piątego miesiąca po przeszczepieniu,
D.  siódmego miesiąca po przeszczepieniu.

Literatura:  Gajewski  P.  [redaktor  prowadzący]:  Interna  Szczeklika.
Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 1551

Zadanie 70.
Dobowa ilość moczu mniejsza niż 100 ml, określana jest mianem:

A.  oligurii,
B .  anurii,
C.  pyurii,
D.  poliurii.

Literatura:  Kokot  F.:  Choroby narządu moczowego /w:/ Choroby wewnętrzne.
Podręcznik  dla  studentów.  Red.:  Kokot  F.,  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2003.

Zadanie 71.
Przy  monitorowaniu  dobowego  bilansu  płynów  NIE  należy
uwzględniać:

A.  płynów podanych i.v.,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  żywienia pozajelitowego,
D.  płynów podanych per os.



Literatura:  Szczeklik  A  (red.).  Choroby  wewnętrzne,  Wydawnictwo  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2006

Zadanie 72.
U  pacjenta  w  trakcie  badania  fizykalnego  został  stwierdzony
dodatni  objaw  Goldflama,  który  świadczy  o  schorzeniach  w
obrębie:

A.  pęcherzyka żółciowego,
B.  wątroby,
C.  śledziony,
D.  nerek.

Literatura:  SlusarskaB.,  Zarzycka.,  Zahradniczek  K.(red.).,:Podstawy
pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2004, t.1

Zadanie 73.
Rozpoznanie czynnej akromegalii opiera się na objawach:

A.  klinicznych,
B.  hormonalnych,
C.  radiologicznych,
D.  wszystkich wymienionych.

Literatura:  Szczeklik  A.  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna  Praktyczna.  Kraków
2005, str. 1027.

Zadanie 74.
Powiększenie  rąk  i  stóp,  twarzoczaszki  i  języka,  pogrubienie
rysów  twarzy,  obrzęk  tkanek  miękkich,  zwiększenie  masy  ciała  -
to obraz kliniczny:

A.  zespołu lub choroby Cushinga,
B . obrzęku  śluzowatego  w  przebiegu  niedoczynności

tarczycy,
C.  akromegalii,
D.  otyłości.

Literatura:  Szczeklik  A.:  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna  Praktyczna,  Kraków
2005: 1027.



Zadanie 75.
Właściwa  pielęgnacja  stóp  w  cukrzycy  polega  m.in.  na
codziennym:

A . myciu  pod  bieżącą  wodą  o  temperaturze  poniżej  37˚C  i
nawilżaniu  kremem,  z  wyjątkiem  przestrzeni  między
palcami,

B . myciu  w  letniej  wodzie,  nie  przepływającej,  ponieważ
powoduje  zmiękczenie  skóry  i  łatwiejsze  usuwanie
zrogowaciałego  naskórka  oraz  nawilżanie  kremem,
zwłaszcza przestrzeni między palcami,

C . myciu w wodzie o temperaturze 40˚C (w celu poprawienia
krążenia)  i  natłuszczaniu  głównie  przestrzeni  między
palcami,

D . moczeniu  w  gorącej  wodzie  z  dodatkiem  soli ,  w  celu
poprawy krążenia obwodowego.

Literatura:  Szelachowska  M.:  Cukrzyca  /w:/  Zarys  chorób  wewnętrznych  dla
studentów pielęgniarstwa Red.: Daniluk J. Jurkowska G., Wydawnictwo Czelej,
Wyd. I, Lublin 2005, s. 517.

Zadanie 76.
Błonnik w diecie chorego na cukrzycę:

A.  przyspiesza wchłanianie cukru i tłuszczów,
B.  hamuje szybkość wchłaniania cukru i tłuszczów,
C . nie  ma  wpływu  na  szybkość  wchłaniania  cukru,  ale

zapobiega i hamuje wchłanianie tłuszczów,
D . przyspiesza  wchłanianie  cukru  a  hamuje  wchłanianie

tłuszczów.
Literatura:  Ciborowska  H.,  Rudnicka  A.:  Dietetyka.  Żywienie  zdrowego  i
chorego człowieka PZWL, Warszawa 2004

Zadanie 77.
Wskazaniem do leczenia bariatrycznego otyłości jest:

A .  otyłość III stopnia,
B.  otyłość II stopnia,
C . otyłość  I I  stopnia,  połączona  z  przynajmniej  jedną

poważną chorobą związaną z otyłością,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Literatura:  Szczeklik  A.  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna  Praktyczna.  Kraków
2005, str. 1223.

Zadanie 78.
Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1C) pozwala określić średnią
glikemię w ciągu ostatnich:

A.  3 dni,
B.  3 tygodni,
C.  3 miesięcy,
D.  6 miesięcy,



Literatura: Szczeklik A. "Choroby wewnętrzne", Medycyna Praktyczna, Kraków
2005

Zadanie 79.
W  sprawowaniu  opieki  nad  pacjentem  z  niedoczynnością
przytarczyc  istotnym elementem w  przebiegu  choroby  jest  ryzyko
napadu  tężyczki.  Wskaż  cechę  charakterystyczną  dotyczącą
napadów tężyczki:

A . zaczynają  się  od  klatki  piersiowej,  a  kończą  na
mięśniach kłębu kciuka,

B . skurcze  cofają  s ię  w  odwrotnej  kolejności  niż  s ię
pojawiają,

C . skurcze  cofają  s ię  w  tej  samej  kolejności  co  się
pojawiały,

D.  występują skurcze kloniczne.

Zadanie 80.
Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT), to:

A .  zawartość 10 g białka i tłuszczu w 100 g produktu,
B.  100 g białka i 100 g tłuszczu,
C.  każde 100 kcal pochodzące z białek i tłuszczów,
D.  100 kcal pochodzące z węglowodanów.

Zadanie 81.
Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące aktywności fizycznej
chorego z cukrzycą typu 2:

A.  uwrażliwia komórki na insulinę,
B.  poprawia bilans energetyczny,
C.  obniża ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego,
D.  zwiększa zagrożenie osteoporozą.

Zadanie 82.
Test obciążenia glukozą wykonywany jest w celu:

A.  ustalenia dawek insuliny w cukrzycy jawnej,
B.  rozpoznania cukrzycy utajonej,
C.  sprawdzenia reakcji organizmu w wyrównanej cukrzycy,
D.  oceny glikozurii.

Literatura:  Szelachowska  M.:  Cukrzyca  /w:/  Zarys  chorób  wewnętrznych  dla
studentów pielęgniarstwa Red.: Daniluk J. Jurkowska G., Wydawnictwo Czelej,
Wyd. I, Lublin 2005, s. 517.



Zadanie 83.
Które  z  wymienionych  produktów  cechują  się  niskim  indeksem
glikemicznym?

A.  ziemniaki, banan, biały chleb pszenny,
B.  jabłko, mleko, fasola szparagowa,
C.  ryż, makaron, płatki kukurydziane,
D.  biały chleb pszenny, mleko, arbuz.

Literatura:  Ciborowska  H.,  Rudnicka  A.,  Dietetyka.  Żywienie  zdrowego  i
chorego człowieka. PZWL, Warszawa 2004

Zadanie 84.
Przełom  nadnerczowy  jest  wywołany  nagłym,  bardzo  znaczącym
niedoborem:

A.  kortykotropiny,
B.  aldosteronu,
C.  kortyzolu,
D.  tyroksyny.

Literatura: Szczeklik W., Choroby Wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków
2005.s. 1167

Zadanie 85.
Jaka  i lość  glukozy  (w  gramach)  jest  podawana  pacjentowi  do
wypicia w doustnym teście obciążenia glukozą?

A.  50,
B.  75,
C.  100,
D.  150.

Literatura: Kokot F. Choroby wewnętrzne, Warszawa 2003

Zadanie 86.
U  chorego  przebywającego  w  szpitalu  wykonano  doustny  test
tolerancji  glukozy.  Po  120  minutach  poziom glikemii  wyniósł  8,5
mmol/l (153mg%). Świadczy to o:

A.  prawidłowej tolerancji glukozy,
B.  nieprawidłowej tolerancji glukozy,
C.  cukrzycy,
D . konieczności powtórnego wykonania testu, ze względu na

błędny wynik.
Literatura:  Kokot  F.  (red.):  Choroby  wewnętrzne.  Tom  2,  PZWL,  Warszawa
2002, s. 923. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 2017

Zadanie 87.
Otyłość rozpoznajemy, gdy BMI:

A.  jest większe niż 30 kg/m2,
B.  wynosi 25,0-29,9 kg/m2,
C.  wynosi 18,5-24,9 kg/m2,
D.  jest mniejsze niż 19 kg/m2.



Literatura:  Szczeklik  A.  Choroby  wewnętrzne,  Medycyna  Praktyczna,  Kraków
2005, Kokot F. Choroby wewnętrzne, Warszawa 2003

Zadanie 88.
Z e  względu  na  etiopatogenezę,  niedobory  odporności  dzielimy,
na:

A.  lekkie i ciężkie postacie,
B.  krótkotrwałe i długotrwałe,
C.  pierwotne i wtórne,
D.  wszystkie wymienione.

Literatura:  Szczeklik  A  (red.).Choroby  wewnętrzne,  Medycyna  Praktyczna
Kraków, 2010, s. 1599

Zadanie 89.
Opiekując  się  pacjentką  leczoną  chemioterapeutykami  w  okresie
intensywnego wypadania włosów, należy:

A.  wzmocnić poczucie własnej wartości u chorej,
B.  zaproponować noszenie chusteczki lub peruki,
C . poinformować  chorą  o  przejściowym  charakterze

dolegliwości,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 90.
Charakterystyczne  dla  niedokrwistości  Addisona-Biermera,
jest/są:

A . parestezje,  pęknięcia  w  kącikach  ust,  gładki  czerwony
język,

B . zaburzenia  czucia,  osłabienie  si ły  mięśniowej,  ból
brzucha, biegunki,

C.  skłonność do omdleń, tachykardia, nadmierny apetyt,
D.  bradykardia, osłabienie, duszność, szum w uszach.

Zadanie 91.
Konsekwencją granulocytopenii jest:

A . obniżony poziom wszystkich elementów morfotycznych krwi
i  wzrost podatności na krwawienie z naturalnych otworów
ciała,

B . podwyższony poziom wszystkich elementów morfotycznych
krwi  i  związane  z  tym  ryzyko  wystąpienia  zatorów  i
zakrzepów,

C . zmniejszenie  odporności  i  wzrost  podatności  na
zakażenie,

D.  zwiększone ryzyko na krwawienia i krwawienia samoistne.
Literatura:  Cioch  M.:  Choroby  krwinek  białych.  Neutropenia  /w:/  Zarys
chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa Red.: Daniluk J. Jurkowska
G., Wydawnictwo Czelej, Wyd. I, Lublin 2005, s.332.



Zadanie 92.
Bladość  skóry  i  śluzówek,  osłabienie,  skłonności  do  omdleń,
bicie  serca,  zawroty  i  bóle  głowy,  szum  w  uszach,  łatwe
męczenie się - są bardzo charakterystyczne dla:

A.  niedokrwistości z niedoboru żelaza,
B.  niedokrwistości hemolitycznej,
C.  ostrej białaczki szpikowej,
D.  wszystkich niedokrwistości.

Literatura:  Cioch  M.:  Choroby  krwinek  białych.  Neutropenia  /w:/  Zarys
chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa Red.: Daniluk J. Jurkowska
G., Wydawnictwo Czelej, Wyd. I, Lublin 2005

Zadanie 93.
P o  trepanobiopsji  należy  poinformować  pacjenta  aby  opatrunku
uciskowego nie zdejmował przed upływem:

A.  1 godz.,
B.  2 godz.,
C.  24 godz.,
D.  48 godz.

Literatura:  Dmoszyńska  A.,  Robak  T.  (red.):  Podstawy  hematologii.
Wydawnictwo  Czelej.  Lublin  2003,  s.  162.  Talarska  D.,  Zozulińska-
Ziółkowska  D.  (red):  Pielęgniarstwo  internistyczne.  Podręcznik  dla  studiów
medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s 195.

Zadanie 94.
N a  początku  farmakoterapii  preparatami  żelaza,  chorego  należy
uprzedzić o możliwości wystąpienia:

A.  bólu głowy,
B.  zaburzeń czynności przewodu pokarmowego,
C.  ciemnego zabarwienia moczu,
D.  świądu skóry.

Zadanie 95.
Który  z  wymienionych  składników  pokarmowych  zwiększa
wchłanianie żelaza pokarmowego?

A.  nienasycone kwasy tłuszczowe,
B.  białka pochodzenia zwierzęcego,
C.  kwas foliowy,
D.  kwas askorbinowy.

Zadanie 96.
Niedokrwistość Addisona–Biermera występuje z powodu niedoboru:

A.  witaminy B2,
B.  witaminy B6,
C.  witaminy B12,
D.  kwasu foliowego.

Literatura: Janicki K.: Hematologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa



2001, s. 253, 254.

Zadanie 97.
Pancytopenia, to:

A .  obniżenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
B.  obniżenie wszystkich elementów morfotycznych krwi,
C.  podwyższenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
D.  podwyższenie wszystkich elementów morfotycznych krwi.

Literatura:  Szczeklik  A,  Choroby  wewnętrzne,  Medycyna  Praktyczna,  Kraków
2005

Zadanie 98.
Określenie „leukocyty” obejmuje kilka rodzajów krwinek:

A.  granulocyty, monocyty, limfocyty,
B.  makrofagi, limfocyty, monocyty,
C.  mieloblasty, promielocyty, mielocyty,
D.  promielocyty, mielocyty, makrofagi.

Literatura:  Dmoszyńska  A.(red.):  Wielka  Interna.  Hematologia.  Medical
Tribune Polska. Warszawa 2011, s. 14.

Zadanie 99.
Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań, środowiskowymi
czynnikami  ryzyka  mającymi  wpływ  na  rozwój  ostrej  białaczki
szpikowej, NIE jest:

A .  promieniowanie jonizujące,
B.  narażenie na benzen,
C.  wcześniejsza chemioterapia,
D.  palenie tytoniu.

Literatura:  Szczeklik  A  (red.).Choroby  wewnętrzne,  Medycyna  Praktyczna
Kraków, 2006

Zadanie 100.
Zadaniem  priorytetowym  w  pielęgnowaniu  pacjenta  z  ostrą
białaczką szpikową jest:

A .  przygotowanie do przeszczepu szpiku kostnego,
B.  ochrona przed zakażeniem egzogennym i endogennym,
C.  poprawa kondycji fizycznej,
D.  właściwe odżywienie chorego.

Literatura: Kokot F.. Choroby wewnętrzne, PZWL Warszawa 2003

Zadanie 101.
Jakie  jest  często  występujące  powikłanie  po  nakłuciu
lędźwiowym?

A.  niedowład kończyn dolnych,
B.  ból głowy,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  krwawienie podtwardówkowe,



Literatura: A. Szczeklik, Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, 2010, s.
2155

Zadanie 102.
Głównym źródłem witaminy B12 są:

A.  owoce cytrusowe, jarzyny, produkty zbożowe, ryby,
B.  jarzyny, owoce, mleko, pieczywo razowe,
C.  wątroba, nerki, mleko, jaja, mięso,
D.  drożdże, pomidory, żółtko jaj, orzeszki ziemne.

Literatura:  Ciborowska  H.,  Rudnicka  A.:  Dietetyka.  Żywienie  zdrowego  i
chorego człowieka. PZWL, Warszawa 2004

Zadanie 103.
Fibrynogen  -  białko,  które  bierze  udział  w  mechanizmie
krzepnięcia krwi, jest wytwarzany w:

A.  grasicy,
B.  śledzionie,
C.  wątrobie,
D.  kościach.

Literatura:  Szczeklik  A  (red.).Choroby  wewnętrzne,  Medycyna  Praktyczna
Kraków, 2010, s.1475

Zadanie 104.
Dojrzały erytrocyt żyje w układzie krążenia około:

A.  1-2 dni,
B.  30 dni,
C.  120 dni,
D.  180 dni.

Literatura:  Dmoszyńska  A.,  Robak  T.  (red.):  Podstawy  hematologii.
Wydawnictwo Czelej. Lublin 2003, s. 129.

Zadanie 105.
Preparaty żelaza wchłaniają się głównie z:

A .  dwunastnicy, jelita cienkiego,
B.  jelita grubego, żołądka,
C.  żołądka, kątnicy,
D.  okrężnicy, jelita cienkiego.

Literatura:  Szczeklik  A  (red.).Choroby  wewnętrzne,  Medycyna  Praktyczna
Kraków, 2006

Zadanie 106.
Przed  rozpoczęciem  kinezyterapii  w  reumatoidalnym  zapaleniu
stawów NIE należy pacjentowi zalecać:

A.  leków przeciwbólowych,
B.  krioterapii, masaży,
C.  termoterapii, balneoterapii,
D.  okładów borowinowych.



Literatura:  Zimerman-Górska:  Choroby Reumatyczne,  Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, 2004

Zadanie 107.
W  zesztywniającym  zapaleniu  stawów  kręgosłupa  dolegliwości
bólowe podczas spoczynku nocnego:

A.  nasilają się,
B.  zmniejszają się,
C.  ustępują całkowicie,
D.  pozostają bez zmian.

Literatura: Zimmermann-Górska I. i współautorzy: Choroby reumatyczne. PZWL,
Warszawa 2003

Zadanie 108.
Objawy  kliniczne,  takie  jak  rumień  o  kształcie  motyla  na
policzkach,  l iszaj  krążkowy,  nadwrażliwość  skóry  na  światło,
charakterystyczne są dla:

A.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
B.  gorączki reumatycznej,
C.  twardziny układowej,
D.  tocznia układowego.

Literatura: Kokot F. Choroby wewnętrzne PZWL Warszawa 2003.

Zadanie 109.
Skala Lovetta ocenia siłę:

A .  mięśni,
B.  chrząstki,
C.  ścięgien,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Literatura:  Szczeklik  A  (red.).Choroby  wewnętrzne,  Wydawnictwo  Medycyna
Praktyczna, Kraków, 2006

Zadanie 110.
W  reumatoidalnym  zapaleniu  stawów,  pierwsze  objawy  dotyczą
zwykle:

A.  dużych stawów dłoni i stóp,
B.  dużych stawów dłoni i małych stawów stóp,
C.  stawów kręgosłupa i małych stawów stóp,
D . drobnych  stawów  dłoni,  następnie  stawów  kolan  i

śródstopia.
Literatura:  Szczeklik  A.  Choroby  wewnętrzne,  Medycyna  Praktyczna,  Kraków
2006



Zadanie 111.
Napad  dny  moczanowej  dotyczący  pierwszego  stawu
śródstopno-paliczkowego nazywamy:

A.  artrocentozą,
B.  podagrą,
C.  gonagrą,
D.  zastrzałem.

Literatura:  Szczeklik  A.  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna  Praktyczna.  Kraków
2005, str. 1736.

Zadanie 112.
Toczeń rumieniowaty układowy charakteryzuje:

A.  odkładanie się kompleksów immunologicznych w tkankach,
B.  powiększenie wątroby i węzłów chłonnych,
C.  stan zapalny naczyń włosowatych, obrzęk twarzy,
D.  przewlekły kaszel i powiększenie węzłów chłonnych.

Literatura:  Szczeklik  A.  Choroby  wewnętrzne,  Medycyna  Praktyczna,  Kraków
2006

Zadanie 113.
Postępowanie terapeutyczne w toczniu rumieniowatym układowym
obejmuje:

A.  unikanie zakażeń,
B.  regularne kontrole lekarskie,
C.  ochronę przed promieniowaniem słonecznym,
D.  wszystkie wymienione.

Literatura:  Chwalińska-Sadowska  H.,  Jędryka  Góral  A.:  Standardy
diagnostyczno-terapeutyczne  w  najczęstszych  chorobach  reumatycznych
opracowane  przez  Polskie  Towarzystwo  Reumatologiczne.  Reumatologia.
Warszawa 2000, 38, (supl.) 26.

Zadanie 114.
Podstawą  rozpoznania  choroby  zwyrodnieniowej  stawów  jest
występowanie objawów klinicznych oraz badanie:

A.  radiologiczne,
B.  morfologiczne krwi.
C.  ultrasonograficzne,
D.  bakteriologiczne krwi.

Literatura:  Szczeklik  A.  Choroby  wewnętrzne,  Medycyna  Praktyczna,  Kraków
2006



Zadanie 115.
Kinezyterapia to:

A . forma  zimnolecznictwa  z  zastosowaniem  temperatury
poniżej 0 stopni C,

B . leczenie  ruchem  (ćwiczenia  bierne  i  czynne,  w
odciążeniu i z oporem),

C . forma  rehabilitacji  psycho-ruchowej,  z  zastosowaniem
koni,

D.  terapia zajęciowa - rysunkowa.
Literatura:  Krzyśko  B.:  Kinezyterapia  w  chorobach  układu  ruchu.  [W:]
Choroby wewnętrzne, Szczeklik A. (red.). Medycyna Praktyczna, Kraków 2006:
1791.

Zadanie 116.
D o  deformacji  ręki  reumatoidalnej  NIE  zaliczamy  deformacji
typu:

A.  "palce butonierkowate",
B.  "łabędzia szyja",
C.  "palec młotowaty",
D.  "ręka mechanika",

Literatura:  Szczeklik  A  (red.).Choroby  wewnętrzne,  Wydawnictwo  Medycyna
Praktyczna, Kraków, 2006

Zadanie 117.
Objaw  "kija  bambusowego"  w  RTG  kręgosłupa  jest
charakterystyczny dla:

A.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
B.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
C.  twardziny układowej,
D.  zespołu Sjögrena.

Literatura:  Pączek  L.,  Mucha  K.,  Foroncewicz  B.  (red.)  Choroby  wewnętrzne.
Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa PZWL, Warszawa 2009,
str.528. Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna. Kraków 2011,
str. 882.



Zadanie 118.
W  pracowni  radiologicznej  pacjent  otrzymał  środek  cieniujący,
p o  czym  wystąpiły  u  niego  objawy  wstrząsu  anafilaktycznego.
Pacjenta należy ułożyć w pozycji:

A . siedzącej,  podać  wodę  do  picia  i  t len  do  oddychania
oraz leki przeciwbólowe,

B . leżącej  z  uniesionymi  lekko  do  góry  nogami,  utrzymać
drożność  dróg  oddechowych,  podać  adrenalinę,
phenazolinę,  calcium,  hydrocortison,  płyn
wieloelektrolitowy i tlen do oddychania,

C . półwysokiej,  podać  t len  do  oddychania,  antybiotyk  oraz
phenazolinę,  calcium,  hydrocortison  i  płyn
wieloelektrolitowy,

D . płaskiej,  podać  leki  uspokajające,  adrenalinę,  t len  do
oddychania oraz płyn wieloelektrolitowy.

Zadanie 119.
Obrzęk naczynioruchowy Quinckiego zajmuje najczęściej:

A . twarz,  wargi,  błony  śluzowe  jamy  ustnej,  gardła,
krtani, części odsiebne kończyn, narządy płciowe,

B.  klatkę piersiową i kończyny górne,
C.  klatkę piersiową i kończyny dolne oraz narządy płciowe,
D.  brzuch, narządy płciowe oraz kończynę dolną lewą.

Zadanie 120.
D o czynników osobniczych zachorowania na astmę oskrzelową NIE
należą:

A.  predyspozycje genetyczne,
B.  palenie bierne i czynne,
C.  nadreaktywność oskrzeli,
D.  alergie, płeć żeńska.

Literatura:  Szczeklik  A  (red.).Choroby  wewnętrzne,  Wydawnictwo  Medycyna
Praktyczna, Kraków, 2006

Zadanie 121.
Zakażenia wirusem HIV najczęściej szerzą się drogą:

A.  seksualną,
B.  przez wspólne używanie przedmiotów życia codziennego,
C.  wertykalną,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Literatura:  Jabłońska  S.(red.)  Choroby  skóry  i  choroby  przenoszone  drogą
płciową. PZWL.2010, str.500.



Zadanie 122.
Zmiany  wypryskowe,  drobne  plamki  w  miejscu  ukłuć,  świąd,
któremu towarzyszą przeczosy po zadrapaniach charakterystyczne
są dla:

A.  węgrzycy,
B.  włosogłówczycy,
C.  wszawicy,
D.  włośnicy.

Literatura: Literatura: Daniluk J., Jurkowska G.: Zarys chorób wewnętrznych
dla studentów pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005.

Zadanie 123.
Alergią typu opóźnionego jest:

A .  pokrzywka ostra,
B.  wstrząs anafilaktyczny,
C.  wyprysk zawodowy,
D.  obrzęk naczynioruchowy Quinckego.

Literatura:  Kokot  F.:  Diagnostyka  różnicowa  objawów  chorobowych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007

Zadanie 124.
Z wykwitów pierwotnych powstaje:

A .  plama,
B.  pęcherzyk,
C.  guzek,
D.  nadżerka.

Literatura:  Szczeklik  A  (red.).Choroby  wewnętrzne,  Wydawnictwo  Medycyna
Praktyczna, Kraków, 2006

Zadanie 125.
Choremu na kiłę należy pobrać krew w celu wykrycia:

A.  poziomu elektrolitów,
B.  przeciwciał w surowicy przeciwko krętkom bladym,
C.  przeciwciał typu IgE,
D.  przeciwciał typu IgG.

Literatura:  Jabłońska  S.,  Chorzelski  T.,:  Choroby  skóry,  PZWL,  Warszawa
2003.

Zadanie 126.
Parazytozą przewodu pokarmowego NIE jest:

A .  lamblioza,
B.  tasiemczyca,
C.  glistnica,
D.  wszawica.

Literatura:  Daniluk  J.,  Jurkowska  G.:  Zarys  chorób  wewnętrznych  dla
studentów pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005.



Zadanie 127.
Pielęgniarka  sprawująca  opiekę  nad  pacjentem  w  stanie
otępiennym, powinna:

A . pozwalać  pacjentowi  robić  to  na  co  ma  ochotę,  nie
skupiając na jego dysfunkcjach nadmiernej uwagi,

B . stale  korygować  błędy  będące  skutkiem  choroby,
podtrzymywać z chorym kontakt werbalny, podpowiadając
właściwe słowa, pomagając dokańczać wypowiedzi,

C . wyręczać  pacjenta  we  wszystkich  czynnościach
samoobsługowych oraz życia codziennego,

D . trenować  intelektualne  i  ruchowe  zdolności,  które  chory
jeszcze  posiada,  nie  okazując  pośpiechu  i  napięcia
emocjonalnego.

Literatura:Biercewicz  M.,  Szewczyk  M.T.,  Ślusarz  R.  Pielęgniarstwo  w
geriatrii.  Wydawnictwo  Borgis,  Warszawa  2006,  s.  54  -  58.
Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.  Geriatria  i  pielęgniarstwo  geriatryczne.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, str. 259 - 262.

Zadanie 128.
Oceny  sprawności  procesów  poznawczych  pacjenta  w  wieku
podeszłym można dokonać przy użyciu:

A.  testu Tinetti, skali Bradena,
B.  testu rysowania zegara, MMSE, AMTS,
C.  skali Barthel, ADL, IADL, TUG,
D.  skali Norton, GDS, wskaźnika BMI.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2008,  str.  91-  92.
Thomas  Rosenthal,  Bruce  Naughton,  Mark  Williams.  Geriatria.  Wydanie  I,
Wydawnictwo  Czelej  Lublin  2009,  s.  293  -  297.  Kostka  T.  Choroby  wieku
podeszłego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s. 18 - 33.

Zadanie 129.
W  przystosowaniu  do  starości,  postawę  konstruktywną
charakteryzuje:

A . l iczne  zainteresowania,  życie  towarzyskie,
samodzielność, aktywność, tolerancja,

B . samowystarczalność,  nadmierna  aktywność  społeczna  i
rodzinna, nadmierna kontrola emocji,

C . skłonność  do  nadmiernego  optymizmu,  bierność,  małe
ambicje,

D . niechęć  do  aktywności,  samodzielności,  potrzeba
przebywania w samotności.

Literatura: Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorkowska
-  Tobis,  dr  n.  biol.  mgr  piel.  Dorota  Talarska,  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne, str. 56, PZWL, Warszawa 2008.



Zadanie 130.
Proszę wskazać prawidłowy podział starości WHO:

A . 48-59  lat  (okres  przedstarczy),  60-70  lat  (okres
stary),  70-80  lat  (okres  starczy),  80  i  więcej  lat
(długowieczność),

B . 60-70  lat  ("młodzi  starzy"),  71-80  lat  ("starzy
starzy"), 81- 90 lat ("osoby długowieczne"),

C . 60-74  lata  (starość  wczesna,  wiek  podeszły,  wiek  III ) ,
75-89  lat  (starość  pośrednia  lub  późna),  powyżej  90  lat
(starość bardzo późna lub długowieczność),

D . 60-75  lata  (starość  wczesna),  76-90  (starość
pośrednia), powyżej 90 (starość późna).

Literatura:  Grodzki  T.,  Kocemba  J.,  Skalska  A.  Geriatria  z  elementami
gerontologii ogólnej. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk, 2006, s. 4 - 5.

Zadanie 131.
Będącemu w trudnej sytuacji życiowej pacjentowi geriatrycznemu,
pomocy w rozwiązaniu problemów mogą/może udzielić:

A .  ośrodki pomocy społecznej,
B.  pielęgniarka rodzinna,
C.  stowarzyszenia, instytucje kościelne,
D.  wszystkie wymienione podmioty.

Literatura:  Jabłoński  L.,  Wysokińska  -  Miszczuk:  Podstawy  gerontologii  i
wybrane zagadnienia z geriatrii. Czelej, Lublin, 2000.

Zadanie 132.
Drżenie  spoczynkowe,  sztywność  mięśniowa  oraz  spowolnienie
ruchowe  to  triada  objawów  klinicznych  choroby  Parkinsona.
Pojawia  się  na  skutek  postępującego  i  znacznego  niedoboru
neuroprzekaźnika, którym jest:

A .  acetylocholina,
B.  dopamina,
C.  adrenalina,
D.  serotonina.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2008,  str.  97-101.
Grodzki  T.,  Kocemba  J.,  Skalska  A.  Geriatria  z  elementami  gerontologii
ogólnej, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk, 2006, s. 310 - 313.

Zadanie 133.
U  osób  starszych,  w  wyniku  podwyższonego  stężenia  glukozy  we
krwi, sporadycznie może wystąpić:

A.  wzmożone pragnienie,
B.  wielomocz, nietrzymanie moczu,
C.  osłabienie pamięci, nasilenie objawów demencji,
D.  zaburzenia widzenia.

Literatura: Kostka T. Choroby wieku podeszłego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,



Warszawa  2009,  s.  114-115.  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.  Geriatria  i
pielęgniarstwo  geriatryczne.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2008,
str. 181 - 183.

Zadanie 134.
Pacjenci w wieku podeszłym z zapaleniem płuc NIE powinni:

A .  leżeć w pozycji płaskiej,
B.  być oklepywani i nacierani,
C.  mieć prowadzonej gimnastyki oddechowej,
D.  mieć stosowanych inhalacji, tlenoterapii.

Literatura:  Galus  K.  (red.).:  Pielęgniarstwo  geriatryczne.  Urban  &  Partner,
Wrocław 1998.

Zadanie 135.
Afazja,  zaburzenia  orientacji,  zachowania  i  pamięci  świeżej,  a
następnie  odległej  oraz  powolny,  podstępny  początek
charakteryzuje:

A.  chorobę Alzheimera,
B.  otępienie czołowo-skroniowe,
C.  stwardnienie rozsiane,
D.  chorobę Lewy'ego.

Literatura: Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorkowska
-  Tobis,  dr  n.  biol.  mgr  piel.  Dorota  Talarska,  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne, str. 255, PZWL, Warszawa 2008.



BLOK OGÓLNOZAWODOWY
Zadanie 136.
Do negocjacji dochodzi wtedy, gdy:

A.  nie występuje konflikt interesów pomiędzy stronami,
B.  strony nie preferują poszukiwania porozumienia,
C . istnieją  odpowiednie  procedury  rozwiązania  konfliktu

np. przepis lub nakaz postępowania,
D . występuje  konflikt  interesów  pomiędzy  stronami  i  strony

preferują poszukiwanie porozumienia.
Literatura:  Kamiński  J.:  "Negocjowanie  -  techniki  rozwiązywania
konfliktów". Wyd. Poltext, Warszawa 2003, str. 17

Zadanie 137.
W procesie komunikowania najważniejszą rolę odgrywa:

A.  nadawca i jego intencje,
B.  odbiorca i intencje, jakie przypisuje nadawcy,
C.  kod językowy oraz kanał komunikacyjny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Doroszewicz  Krystyna.  Efektywne  porozumiewanie  się.  Wykłady  z
psychologii społecznej. Pod red. W.Skrzyński, M.Dyrda. Warszawa 2003, s.170
Nęcki Z. Komunikowanie Interpersonalne. Wrocław 1992, s.115-117.

Zadanie 138.
Do metod kontroli i oceny zaliczamy:

A.  pogadankę, test dydaktyczny, sprawdzian ustny,
B . sprawdzian  ustny,  sprawdzian  praktyczny,  pracę  w

grupach,
C . test dydaktyczny, sprawdzian ustny, sprawdzian pisemny,

sprawdzian praktyczny,
D . algorytm,  sprawdzian  pisemny,  sprawdzian  testowy,

inscenizację.

Zadanie 139.
Taksonomia celów, to:

A . zależność  pomiędzy  celami  kształcenia  już  osiągniętymi,
a planowanymi,

B . cele dotyczące wiedzy przekazywanej w oparciu o program
kursu,

C.  hierarchiczny układ szczegółowych celów kształcenia,
D . wykaz  najważniejszych  celów  dotyczących  umiejętności

psychomotorycznych.

Zadanie 140.
Proces  społeczny,  w  którym  masowe  ruchy  ludności  zmieniają
okresowo  czy  też  na  stałe  dotychczasowe  miejsce  zamieszkania,
to :

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

Literatura: Baranowicz I., Majchrowska A., Krawczyńska-Butrym Z.: "Elementy
socjologii dla pielęgniarek", Wyd. Czelej, Lublin 2000, str. 35-39

Zadanie 141.
Przeciążenie  wynikające  z  równoległej  realizacji  kilku
absorbujących  ról  społecznych,  np.  rol i  pracownika  i  matki
dzieci,  prowadzenia  gospodarstwa  rolnego  i  pracy  poza
rolnictwem to;

A.  konflikt ról,
B.  nagła utrata roli,
C .  nadmiar ról,
D.  żadne z powyższych.

Literatura: Baranowicz I., Majchrowska A., Krawczyńska-Butrym Z.: "Elementy
socjologii dla pielęgniarek", Wyd. Czelej, Lublin 2000, str. 227

Zadanie 142.
Śmierć na żądanie pacjenta to:

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



Zadanie 143.
Pielęgniarka,  położna  jest  zwolniona  z  obowiązku  zachowania  w
tajemnicy informacji związanych z pacjentem, w przypadku:

A.  śmierci pacjenta,
B.  zgody rodziny,
C . gdy  zachowanie  tajemnicy  może  stanowić

niebezpieczeństwo  dla  życia  lub  zdrowia  pacjenta  lub
innych osób,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 144.
Planowanie strategiczne jest domeną kierowników szczebla:

A.  operacyjnego,
B.  wyższego,
C.  średniego,
D.  niższego.

Zadanie 145.
Plany  strategiczne  różnią  się  od  planów  operacyjnych  tym,  że
plany strategiczne są:

A.  sekwencyjne,
B.  chronologiczne,
C.  długoterminowe,
D.  krótkoterminowe.

Zadanie 146.
Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności  leczniczej,
jako indywidualną praktykę, NIE jest zobowiązana do:

A . posiadania  specjalizacji  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
lub  położnictwa  lub  innej  dziedzinie  mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia,

B.  posiadania prawa wykonywania zawodu,
C.  uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
D . zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

obejmującej  szkody  będące  następstwem  udzielania
świadczeń  zdrowotnych  albo  niezgodnego  z  prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 147.
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa
określa, że:

A .  wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
B . wszyscy  ludzie  mają  takie  same  potrzeby  i  takie  same

priorytety,
C . potrzeby  jednostek  są  stałe,  nigdy  nie  zmieniają  s ię

pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
D . spełnianie  potrzeb  zawsze  podąża  od  potrzeb  wyższego

rzędu do potrzeb niższego rzędu.

Zadanie 148.
Badaniem przyczyn szerzenia się chorób zakaźnych zajmuje się:

A .  socjologia medycyny,
B.  epidemiologia,
C.  promocja zdrowia,
D.  socjologia ludności.

Zadanie 149.
Ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenia:

A.  emerytalne i rentowe,
B.  w razie choroby i macierzyństwa,
C.  wypadkowe.
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 150.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.

Zadanie 151.
Pacjent  podaje  w  wywiadzie  przewlekłą  chorobę  płuc.  Zwraca
naszą  uwagę  charakterystyczny  kształt  klatki  piersiowej.  Klatkę
piersiową pacjenta będzie można prawdopodobnie określić jako:

A.  beczkowatą,
B.  kurzą,
C.  lejkowatą,
D.  cepowatą.

Zadanie 152.
Żółtaki  płaskie  na  powiekach,  świadczyć  mogą  o  zaburzeniu
gospodarki:

A .  kwasowo-zasadowej,
B.  białkowej,
C.  lipidowej,
D.  węglowodanowej.

Literatura:  Bates  B.:  Wywiad  i  badanie  fizykalne,  Kieszonkowy  przewodnik,
Springer PWN, Warszawa 1997, str. 149.

Zadanie 153.
Badając  orientację  allopsychiczną  oceniamy  wiedzę  pacjenta
dotyczącą:

A.  tożsamości własnej osoby,
B.  emocji towarzyszących badaniu,
C.  miejsca, czasu i przestrzeni badania,
D.  zaburzeń spostrzegania.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.  (red.),  Szczepański  M.:  Badanie  fizykalne  w
praktyce  pielęgniarek  i  położnych.  Wydawnictwo  Czelej,  Lublin  2008,  str.
282.

Zadanie 154.
Chód  podczas,  którego  chory  niedostatecznie  zgina  kończyny  w
stawach  kolanowych,  z  trudnością  odrywa  stopy  od  podłoża,
pociąga stopami po podłożu, chodzi na palcach, nazywa się:

A .  spastycznym,
B.  ataktycznym,
C.  brodzącym,
D.  kaczkowatym.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.  (red.),  Szczepański  M.:  Badanie  fizykalne  w
praktyce  pielęgniarek  i  położnych.  Wydawnictwo  Czelej,  Lublin  2008,  str.
199.

Zadanie 155.
Termin spodziectwo określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Literatura:  Tatoń  J.,  Czech  A.:  Diagnostyka  internistyczna.  PZWL,  Warszawa
2002, str. 189.

Zadanie 156.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Literatura:  Choroby  Wewnętrzne  red.  F.  Kokot  tom  I  i  I I  wyd.  VII  rok  2001
str. 281



Zadanie 157.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.

Literatura:  Krisman-Scott  M.A.,  Bunt  E.,  Witek  M.:  Materiały  szkoleniowe  -
Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne. CKPPiP, Zakopane 2001: 25.

Zadanie 158.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Tatoń  J.,  Czech  A.:  Diagnostyka  internistyczna.  PZWL,  Warszawa
2002:123

Zadanie 159.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Literatura:  Kokot  F.:  Ostre  stany  zagrożenia  życia  w  chorobach
wewnętrznych.  PZWL Warszawa 2003,  str.  79,  L.  Posuda  H.  H.  Osborn  D.  B.
Levy: Medycyna ratunkowa, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner Wrocław 1999,
str. 15.

Zadanie 160.
W  ocenie  palpacyjnej  obwodowych  węzłów  chłonnych  pacjenta,
ocenia się:

A .  ich wielkość i konsystencję,
B.  stopień przesuwania do podłoża i możliwość izolacji,
C .  reakcję zapalną (ocieplenie, bolesność),
D.  wszystkie powyższe.

Literatura:  red.  Talarska  D.,  Zozulińska-Ziółkiewicz  D.:  Pielęgniarstwo
internistyczne-podręcznik dla studentów medycznych, PZWL 2010, str. 44.

Zadanie 161.
W  grupie  zasad  prawidłowo  przeprowadzonego  badania
przedmiotowego pacjenta wymienia się:

A .  higienę rąk badającego,
B.  zapewnienie prywatności,
C . uzyskanie  świadomej  zgody  pacjenta  przed  badaniem  i

dostęp do pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 162.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.



Zadanie 163.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 164.
Badanie  palpacyjne  jest  to  metoda  diagnostyczna  badania
przedmiotowego pacjenta, która pozwala na ocenę:

A.  temperatury,
B.  wilgotności skóry,
C.  bolesności uciskowej, drżenia i wibracji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  str.  41.  Pielęgniarstwo  internistyczne-podręcznik  dla  studentów
medycznych, red. D. Talarska, D. Zozulińska-Ziółkiewicz 2010, PZWL.

Zadanie 165.
Pole widzenia możemy ocenić:

A.  metodą konfrontacyjną,
B.  kierując strumień światła na źrenicę,
C.  przy pomocy tablic Snellena,
D.  przy pomocy oftalmoskopu.

Zadanie 166.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Literatura:  Choroby  Wewnętrzne  red.  Franciszek  Kokot  tom  I  i  I I  wyd.  VII
rok 2001 Ogólna diagnostyka internistyczna. J. Tatoń, A. Czech- PZWL-1991

Zadanie 167.
Płacz  małego  dziecka  nie  zawsze  jest  stanem  negatywnym.  W
badaniu fizykalnym jest to dobry moment do zbadania u dziecka:

A.  głosu (mowy),
B.  szmerów oddechowych,
C.  gardła i migdałków,
D.  sinicy.

Zadanie 168.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.
Literatura: K. Kubicka, W. Kawalec (red.) Pediatria - PZWL Warszawa1999.

Zadanie 169.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.

Zadanie 170.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.

Literatura:  Ogólna  diagnostyka  internistyczna;  J.  Tatoń,  A.  Czech  PZWL
Warszawa 1991 str. 383 Diagnostyka internistyczna; J. Tatoń, A. Czech PZWL
Warszawa 2002, str. 476.



Zadanie 171.
Tiki, to niezależne od woli pacjenta:

A.  groteskowe, wykręcone pozycje, często korpusu ciała,
B . wolne,  wykręcające,  wijące  ruchy  w  obrębie  twarzy,

dalszych części kończyn,
C . krótkie,  nieregularne,  powtarzające  się,  skoordynowane

ruchy,
D . rytmiczne,  powtarzające  się,  dziwaczne  ruchy  twarzy  i

jamy ustnej.
Literatura:  (red.)  E.  Krajewska-  Kułak,  M.  Szczepański:  Badanie  fizykalne  w
praktyce pielęgniarki i położnej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008, s.276.

Zadanie 172.
Twórcą kulturowej opieki pielęgniarskiej była:

A.  M. Leininger,
B.  A. Marriner-Tomey,
C.  J. Riehl-Sisca,
D.  J. Wrubel.

Zadanie 173.
Hildegarda  Peplau  stworzyła  teorię,  która  zaliczana  jest  do
kategorii:

A .  środowiska,
B.  potrzeb,
C.  systemów,
D.  interakcji.

Literatura:  Poznańska  S.,  Płaszewska  -  Żywko  L.,  Wybrane  modele
pielęgniarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.

Zadanie 174.
Cel badania powinien być określony:

A.  w sposób ogólny,
B.  w sposób zwięzły i precyzyjny,
C.  w sposób częściowo ograniczony,
D.  po przeprowadzeniu badania.

Zadanie 175.
Badania metodą sondażową NIE określa sondaż:

A.  przypadkowy,
B.  diagnostyczny,
C.  ankietowy,
D.  na próbie reprezentatywnej.

Zadanie 176.
Pielęgniarka/pielęgniarz jest to osoba:

A.  posiadająca dyplom szkoły pielęgniarskiej,
B.  sprawująca opiekę nad człowiekiem zdrowym i chorym,
C.  realizująca funkcje zawodowe pielęgniarskie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 177.
Symbole pielęgniarstwa, to wszystkie wymienione, z wyjątkiem:

A.  czepka pielęgniarskiego,
B.  hymnu pielęgniarskiego,
C.  munduru pielęgniarskiego,
D.  strzykawki.

Zadanie 178.
Wyjustowanie tekstu w programie MS Word, polega na:

A.  wyrównaniu tekstu do prawego marginesu,
B.  wyśrodkowaniu tekstu pomiędzy marginesami,
C . wyrównaniu  tekstu  zarówno  do  lewego  jak  i  prawego

marginesu,
D.  wyrównaniu tekstu do lewego marginesu.

Literatura: Chris Grover, Word 2007. "Nieoficjalny podręcznik", Helion 2007



Zadanie 179.
Co oznacza słowo "spam"?

A.  rodzaj oprogramowania komputerowego,
B.  program pocztowy,
C . niepożądany  l ist  elektroniczny  np.  o  charakterze

reklamowym,
D.  nazwa języka programowania.

Zadanie 180.
Mediana to:

A.  średnia geometryczna,
B.  średnia harmoniczna,
C.  wartość środkowa,
D.  wartość najbardziej istotna.

Literatura:  Mieczysław  Sobczyk,  "Statystyka  aspekty  praktyczne  i
teoretyczne", str. 38, Wydawnictwo UMCS 2006


