Ukázkový vzorový test z předmětu OŠE postupy:
1) permanentní močový katétr smí být obvykle zaveden na dobu max:
a) 15 dní
b) 19 dní
c) 21 dní
d) 27 dní
2) průměr permanentních močových katétrů je označen číslem. Číslo 1 označuje cévku o průměru:
a) 0,2 mm
b) 0,3 mm
c) 0,4 mm
d) 0,5 mm
3) při očistném klyzmatu se pro dospělého pacienta standardně připravuje množství tekutiny:
a) 900 – 1100 ml
b) 1000 – 1500 ml
c) 1300 – 1800 ml
4) magistrality jsou léky:
a) připravené v lékárně
b) hromadné výroby
c) připravené magistrem
5) kapsle jsou:
a) malé disky slisovaného prachu a jsou obalené ztuhlou polevou
b) volná prachová látka, uzavřená v želatinových tobolkách
c) prachy slisované do velkých kotoučků
6) Trendelenburgova poloha je poloha:
a) v sedě, nebo polosedě
b) sed na lůžku se spuštěnými dolními končetinami
c) na zádech nebo na břiše s hlavou níže než DK
7) Glasgowská stupnice hloubky bezvědomí hodnotí:
a) otevření očí, slovní odpověď, motorická odpověď
b) otevření očí, zmatenost pacienta, reakci na bolest
c) otevření očí, reakci na bolest, pohyblivost pacienta
d) hloubku spánku, slovní odpověď, reakci na oslovení
8) definuj správně výrazy:
a) tachypnoe – zrychlené dýchání
b) pustula – neštovička
c) Kussmaulovo dýchání – pravidelné hluboké dýchání
9) Pacient ležící na int. odd. s MRSA má být přeložen do domova důchodců
a) MRSA je kontraindikaci k jeho přeložení do DD
b) MRSA není kontraindikací k překladu do DD a pacient by měl být přeložen co nejdříve to jeho zdr. stav
umožní
c) MRSA se musí nejdříve stabilizovat, zaléčit ATB a následně musí být pacient co nejdříve přeložen do DD
10) Druhý stupeň klasifikace dekubitů je chrakteristický:
a) neblednoucím překrvením
b) poškozením či nekrózou podkožní tkáně
c) poškozením epidermis a/ nebo dermis
11) periferní žilní kanyla se nechává standardně zavedena:
a) 24 – 36 hodin
b) 36 – 48 hodin
c) 64 – 70 hodin
d) 72 – 96 hodin
e) 96 – 103 hodin
12) přiřaď k číslům názvy diet
a) 7 – nízkocholesterolová
b) 4 – s omezením tuku
c) 12 – strava batolat
13) jak se nazývá test, který se provádí z důvodu zjištění přiměřenosti kolaterálnáho oběhu a tepenného zásobení ruky
a) Aladinův test
b) Alonův test
c) Allenův test
14) Uveď správnou hodnotu pH krve
……….. 7,36 – 7,44…………
15) Uveď příklad příčiny hemolytické reakce při podání krevní transfuze
….. převod inkompatibilní krve (protilátky v krvi příjemce proti erytrocytům dárce)…..

