
Tesztkérdések 20191213 (TesztTauf19) 
 

1. Melyik állítás igaz, figyelembe véve, hogy növekedett az anyai életkor az elmúlt időszakban?  

A.    Több amniocentezist kellett csinálni                                                                                                                                                                                                           
B.    Megnőtt a csecsemőhalálozás                                                                                                                                                                                                           
C.    Megnőtt a perinatális mortalitás                                                                                                                                                                                                          
D.    Több a fejlődési rendellenesség                                                                                                                                                                                                          
E.    A magas életkorban magas az anyai halálozás 

2. Melyik állítás nem igaz?  

A.   A fiatalok esetén jelentősen nőtt a terhesség megszakítások száma                                                                                                                                                                                                               
B.   A legalacsonyabb csecsemőhalálozás a 35-39 éves csoportban van                                                                                                                                                                                             
C.   A csecsemőhalálozás jelentősen csökkent az utóbbi években                                                                                                                                                                                   
D.  Az intrauterin elhalások száma a 20-30 évesek között volt a legtöbb                                                                                                                                                                                                    
E.  A Down szindróma előfordulási aránya növekedést mutat az anyai életkorral 
 
3. Mennyi volt a császármetszések aránya Magyarországon 2018-ban?  
 
A.    31% 
B.    37,5% 
C.    41% 
 
4. Melyik a WHO legújabb ajánlása a szüléssel kapcsolatban?  
 
A.    A vajúdó nőknek több időt kellene hagyni, sokkal kevesebb beavatkozást és sokkal több lehetőséget, hogy maguk 
dönthessenek a szülésükkel kapcsolatban. 
B.   A nők vajúdását meg kell gyorsítani szintetikus anyagokkal 
C.  A szülések lefolyása igen hasonló, így minden vajúdó nőre ugyanazokat az egyenértékeket kell alkalmazni és ugyan azt 
kell elvárni tőlük 

5. Milyen az anyai és magzati szövődmények aránya a császármetszés után, összehasonlítva a hüvelyi szüléssel?  

A.    Kevesebb                                                                                                                                                                                                          
B.    Ugyanolyan                                                                                                                                                                                                         
C.    Magasabb                                                                                                                                                                  

6.  Melyik állítás igaz a császármetszésre? 

A.   A császármetszés végzése során előfordulhat melléksérülés, ami akár jelentősebb vérzéssel is járhat. A metszés helyén 
keletkező heg nem lesz olyan erős, mint az érintetlen izomszövet.                                                                                                      
B.   A császármetszés legfőbb célja, hogy jól időzíthető legyen a szülés.                                                                                                
C.   A császármetszéssel született babák minden esetben szebbek, mert nem viselte meg őket a szülés     

7. Milyen lepényi rendellenesség gyakoribb előfordulásával kell számolnunk többszöri császármetszést követően?     

A.   Abruptio placentae                                                                                                                                                                                    
B.   Placenta tumor kialakulása                                                                                                                                                                                  
C.   Placenta adherens                                                                                                                                                                                          
D.   Placenta accreta/increta/percreta 

8. Mennyi az esélye a hegszétválásnak előzetes egyszeri császármetszést követő hüvelyi szülés esetén?  

A.  3-4%                                                                                                                                                                                                              
B.  5-10%                                                                                                                                                                                                            
C.  0,5-0,7%                                                                                                                                                                                                                     
D. 0,3%                                                                                                                                                                                 



9. Egy 3 hetes csecsemőt szoptató édesanyának 2 napja láza (38-39C°), hidegrázása van, a jobb emlőben a bimbóudvar 
mellett csomót tapint, amely felett a bőr vörös. Mi a megfelelő terápiás és szoptatási javaslat ebben az esetben?  

A.  A fájdalmas emlőt borogassa vizes ruhával, gyakran fejjen, erről az oldalról ne szoptasson, láz esetén szedjen 
lázcsillapítót.                                                                                                                                                                                                     
B.  Szoptasson gyakran mindkét oldalról, ha a csecsemő nem tud szopni a fájdalmas oldalról, akkor ezt az oldalt fejje le, láz 
esetén szedjen lázcsillapítót.                                                                                                                                                                                                   
C.  A szoptatást helyi meleg alkalmazása után kezdje mindig a fájdalmas mellel, ha a csecsemő nem tudja hatékonyan 
kiüríteni a mellet, az emlőt fejje le. A szoptatások között a piros területre tegyen szárazon hideget. Kezdje el az orvos által 
felírt antibiotikum szedését és folytassa minimum 10 napig. Láz esetén szedjen lázcsillapítót, és pihenjen sokat. 

10. Egy időre, normál súllyal született egészséges újszülöttnél a mellre helyezési kísérletek a szülőszobán az aranyóra 
alatt sikertelenek. A szülést követő napokban sem sikerül a hatékony szoptatásig eljutnia, próbálkozik, de a kortyolásig 
nem jut el. Az anya számára fájdalmas a szoptatás, a bimbók mindkét oldalon kisebesednek. Síráskor az újszülött nyelve 
szív alakban behúzódik. Mi a szoptatási nehézség legvalószínűbb oka?  
 
A.  Befelé forduló emlőbimbó mindkét oldalon                                                                                                                                                                                                                  
B.  Lenőtt nyelv                                                                                                                                                                                                                     
C.  Az anya rossz pozícióban tette mellre az újszülöttet, a bimbók kisebesedtek és ezt követően a fájdalom miatt már nem is 
próbálkozott a szoptatással 
                                                                                                                                                 
11. Mi a kúszás alapfeltétele?  
 
A.    Az, hogy helyesen feküdjön a hasán, hasaláskor súlyt vigyen az alkarjára és ne a hátából feszítsen. 
B.    Az, hogy feltolja magát a karjaival minél magasabbra  
C.    Mindkettő 

12. Milyen negatív következményei lehetnek, ha a baba mindig csak egy oldalra fordítja a fejét?  

A.   Eldeformálódhat a fejecskéje, mely az esztétikán kívül egyensúlyi problémákat, aszimmetrikus nagymozgásokat, 
gerincferdülést okozhat                                                                                                                                                                                  
B.   Semmi, maximum kikopik a haja                                                                                                                                                                     
C.   Nem kell foglalkozni vele, úgy is „kinövi” majd a rossz szokást 
 
13. Milyen probléma miatt hal el a gyerekek többsége a fejlett egészségüggyel rendelkező országokban?  
 
A. Genetikai károsodás 
B. Koraszülés 
C. Méhen belüli elhalás 
 
14. Mi a távgyógyászat?  

A.    Diagnózis és / vagy kezelés a távolból                                                                                                                                                        
B     Az orvosok közötti telefonos kommunikáció                                                                                                                                                                      
C.    A régi gyógyászat felelevenítése 

 

 

 
 
 

     


