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Tesztkérdések  
 

Név (olvashatóan!)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail cím, ahová az eredményt kéri:………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. Újszülött állapotának gyors értékelését segítő kérdések:  
A.    Terminusban született?                                                                                                                                                                                                         
B.    Sírás, légzés?                                                                                                                                                                                                              
C.    Jó izomtónus?                                                                                                                                                                                                                                                           
D.    Mind a három                                                                                                                                                                                                        

2. Anyai HBsAg pizitivitás esetén milyen védőoltásban kell az újszülöttet részesíteni?                                                                                   
A.   Aktív védőoltásban                                                                                                                                                                                                               
B.   Passzív védőoltásban                                                                                                                                                                                                 
C.   Aktív és passzív védőoltásban                                                                                                                                                                                  

3. Milyen szűrővizsgálatokat kell elvégezni az újszülött osztályon?  
A.    Hallásszűrés (BERA módszer) 
B.    Anyagcsere szűrővizsgálat 
C.    Csípőszűrés 
D.    Látásszűrés 
E.    Mind a négy 
 
4. Melyik állítás igaz?  
A.    A praenatalisan adott szteroid kizárólag a felületaktív anyag termelődést serkeni. 
B.    A praenatalisan adott szteroid a postnatalis adaptatiót is támogatja 
 
5. Praenatalisan felismert rendellenességre igaz (2 helyes válasz):  
A.    A felismerést követően társszakmák bevonásával perinatalis konzultáció szükséges                                                                                                                                                                                                              
B.    A felismerést követően a terhesség mielőbbi lezárása javasolt                                                                                                                                                                                                            
C.    A terhesség minél további, lehetőleg terminusig történő viselése javasolt, szoros szülészeti ellenőrzése mellett                                                                                                                                                                 

6.  Ha az újszülöttnél „nehéz légút” várható, milyen eljárás javasolt?                                                                                                                 
A. Az újszülött kiemelése után intubációs kísérlet, sikertelenség esetén egyéb légút biztosítás                                                                                                                                                                                                                                       
B. Placentaris keringés fenntartása mellett légút biztosítás                                                                                                                                       

7. A koraszülöttek életben tarthatóságának határa az elmúlt évtizedekben egyáltalán nem változott.                                                      
A.   Igaz                                                                                                                                                                                                                                
B.   Hamis                                                                                                                                                                                                           

8. A császármetszés végzése egyértelműen javítja az életben tarthatóság határán születő koraszülöttek korai prognózisát.              
A.  Igaz                                                                                                                                                                                                                                 
B.  Hamis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9. Az életben tarthatóság határán születő koraszülöttek túlélését jelen tudásunk szerint nem befolyásolja:                                            
A.  A gesztációs koruk                                                                                                                                                                                                       
B.  Születési súlyúk                                                                                                                                                                                                            
C.  Szteroid profilaxis megléte                                                                                                                                                                                        
D.  Koraszülött neme                                                                                                                                                                                                                              
E. Ikerterhesség                                                                                                                                                                                                                                             
F. Anyai életkor 

10. A köldökzsinór lefogásának ajánlott ideje természetes szülés után:                                                                                                            
A.  Azonnal, mert ezzel csökken a posztpartum anyai vérzés rizikója                                                                                                                                                                                                               
B.  Amikor megszűnik a pulzáció                                                                                                                                                                                                                    
C.  1 perc múlva 
D.  Az anya igényei szerint 
                                                                                                                                                 
 
 
 



11. A köldökzsinór lefogásának optimális ideje igen kis súlyú császármetszéssel világra hozott koraszülött esetén: 
A.  Azonnal, hogy a lélegeztetést minél hamarabb meg lehessen kezdeni 
B.  1 perc múlva 
C.  Amikor a pulzáció megszűnik (természetes köldök ellátás)                                                                                                                                                                                                                        
D.  Az intakt köldökzsinór mellett megkezdett lélegeztetés után akkor, amikor stabil a keringés és jó az oxigenizáció, ami a tüdő 
megnyílásának jele   
 
12. Mi okozza a nehézséget a személyzet számára Covid-19 beteg kismamák szülészeti ellátása során? 
A.  A kismama pszichés állapota 
B.  Humán erőforrás hiány 
C.  Elégtelen tárgyi felvételek  
D.  Mindhárom 
 
13. A teljes védőöltözetre jellemző:  
A.  Orvosi maszk 
B.  Textil maszk 
C.  FFP3 maszk 
D. Nem szükséges a maszk, elég a pajzs 
 
14. Melyik állítás nem igaz a PIC-en ápolt Covid-19-pozitív édesanya gyermekére?   
A.  Lefejt anyatejet kaphat 
B.  Édesapa (oltott vagy negatív PCR teszttel) látogathatja 
C.  Édesanya látogathatja 
D.  Webkamerán keresztül bármikor láthatja a gyermekét  
 
15. Mit jelent a „mentalizáció” kifejezés?  
A.  A team munka fontossága 
B.  A kiégési szindróma előfordulási gyakorisága 
C.  Az agyunkban modellezzük, amit mások éreznek 
 
16. Hol, mely területen mutatkozhatnak elsősorban a szorongásos tünetek? (2 helyes válasz) 
A.  Alvás 
B. Olvasás 
C.  Evés 
 
17. A sírás egy kommunikációs kifejezés forma?  
A.  Igen 
B.  Nem 
 
18.  Mi vezethet a gyermek megrázásához? (Több válasz lehetséges) 
A.  Véletlen baleset, gondatlanság 
B.   Helytelen gondozási szokások 
C.  Bántalmazás 
 
19. Veszélyes-e a csecsemők rázása? (2 helyes válasz) 
A.  Igen, mert az agyat körülvevő erek sérülhetnek 
B.  Nem, mert nincs semmilyen következménye 
C.  Igen, mert az agy még fejletlen, és érzékeny lehet a mechanikai behatásokra  
 
20. Mit jelent a HELLP-szindróma rövidítésben a „H” betű?  
A.   Hipertónia                                                                                                                                                                                                                    
B.   Hemolízis                                                                                                                                                                                                                      
C.   Hipertermia 
D.  Hiperurikémia 
 
21. A diagnózis megállapításakor milyen módon történik a várandósság befejezése? 
  
A.  Spontán szülés 
B.  Vákuum segítségével 
C.  Császármetszéssel 
D.  Várunk a szülés megindulásáig  
 
22. A császármetszésen HELLP-szindróma miatt átesett nőbeteget mennyi ideig kell szoros obszervációban részesíteni?  
 
A.  Műtét után 5 órán át 
B.  Műtét után 12 órán át 
C.  Műtét után 18 órán át 
D.  Műtét után 24 órán át     


