Ukázka testových otázek
(klinické předměty (gynekologie, porodnictví, neonatologie), porodní asistence,
psychologie)

pro přijímací řízení ve studijním programu: Specializace
v porodní asistenci – Perioperační péče
Správné odpovědi jsou uvedeny za testem.
1. V případě zvýšených jaterních testů ve druhé polovině gravidity je nutné myslet
především na
a) hepatitidu A
b) jaterní cirhózu
c) HELLP syndrom
d) hepatitidu B
2. Turnerův syndrom má genotyp
a) 45 XX
b) 46 X0
c) 45 X0
d) 46 XY
3. Kolpokleisis je operace vhodná u pacientky s
a) inkontinencí moče
b) onemocněním děložního čípku
c) myomem děložním
d) prolapsem dělohy
4. 1. fáze Pawlikova hmatu zjišťuje
a) přímý průměr pánevního východu
b) příčný průměr pánevního vchodu
c) obsah dolního děložního segmentu
d) obsah fundu děložního
5. Deflexní poloha plodu není poloha
a) záhlavím
b) předhlavím
c) čelní
d) obličejová
6. Tokolytická léčba je kontraindikována při
a) poloze plodu koncem pánevním
b) pokročilém vaginálním nálezu
c) vícečetném těhotenství
d) uložení plodu v poloze podélné záhlavím
7. Nejčastější puerperální infekcí je
a) mastitis abscedens
b) endomyometritida
c) adnexitida
d) pyelonefritida

8. Kardiopulmonální resuscitaci u novorozence provádíme v poměru
a) 15:2 (komprese/vdech)
b) 3:1 (komprese/vdech)
c) 15:2 (vdech/komprese)
d) 3:1 (vdech/komprese)
9. Označte pravdivé
a) plod tvoří moč od 20. týdne gravidity
b) plná funkčnost ledvin u dětí nastává od 3. měsíce života
c) diuréza u novorozence je 1 – 2 ml/kg/h
d) diuréza u novorozence je 8 – 10 ml/kg/h
10. Označte neplatící
a) primární bilirubin se váže na albumin, je rozpustný ve vodě a je vylučován močí a stolicí
b) nekonjugovaný bilirubin se váže na albumin, je nerozpustný ve vodě a je vychytáván
v játrech
c) sekundární bilirubin se nevyskytuje v krvi zdravého člověka
d) přímý bilirubin se váže na kyselinu glukuronovou a je ve vodě rozpustný
11. Budinův hmat hodnotí
a) tvar dělohy
b) sklon krční rýhy
c) uložení hřbetu a malých částí plodu v děložních hranách
d) dolní děložní segment
12. Učebnici pro porodní babičky „Úvod k babení“ napsal
a) Václav Rubeška
b) František Mošner
c) Antonín Jungmann
d) Jan Streng
13. Prvorodička obvykle cítí pohyby
a) od 20. týdne gravidity
b) od 22. týdne gravidity
c) od 18. týdne gravidity
d) od 19. týdne gravidity
14. Mezinárodní den porodních asistentek je
a) 15. března
b) 5. dubna
c) 5. května
d) 15. května
15. V pupečníku jsou obvykle
a) 2 arterie a 1 véna
b) 2 vény a 2 arterie
c) 1 véna a 1 arterie
d) 2 vény a 1 arterie

16. S. Freud vysvětluje psychický vývoj na základě
a) pudů
b) nevědomých protipřenosů
c) vývojových stupňů
d) nenávisti ve vztazích
17. Separační úzkost se objevuje
a) ve 4. měsíci života
b) v 6. měsíci života
c) v 7. měsíci života
d) ve 2. roce života
18. „Flashbacks“ jsou
a) příznakem hospitalismu u dětí
b) suicidální myšlenky
c) epizody znovuprožívání traumatu
d) záchvatovitá zrudnutí způsobená antihypertenzivy
19. Základní složkou myšlení je
a) dojem
b) pojem
c) vjem
d) vhled
20. Mezi psychické potřeby nemocného dítěte v mladším školním věku nepatří potřeba
a) orientovat se ve své nemoci
b) otevřené budoucnosti
c) seberealizace
d) stigmatizace
Správné odpovědi:
1c; 2c; 3d; 4c; 5a; 6b; 7b; 8b; 9c; 10a; 11; 12c; 13a; 14c; 15a; 16a; 17c; 18c; 19b; 20d.

