
Tesztkérdések 20220610 (TesztTauf20) 

1. Mi a helyes módszer az újszülött anyai bőr-bőr kontaktus alkalmazásakor?

A.    Szülés utáni azonnali alkalmazás fürdetés nélkül   
B.    Csak fürdetés és szárazra törlés után        
C.    Csak az Apgar score meghatározás után          

2. Miben segíti az újszülöttet a korai bőr-bőr kontaktus?

A.   Emelkedik a vércukorszint, ritkábban fordul elő újszülött hypoglikémia    
B.   Emeli a stressz-hormonszintet ezzel segíti az adaptációt         
C.   Csökkenti az oxygenizációt         

3. Mi a legnagyobb indikációja hazánkban a császármetszésnek?

A.    A magzati szívhang eltérés 
B.    A medencevégű fekvés 
C.    Az előzetes császármetszés 

4. Mi a primer császármetszések leggyakoribb indikációja?

A.    A magzati szívhang eltérés 
B.    A medencevégű fekvés 
C.   A fájásgyengeség 

5. Milyen átlagos eséllyel lehet számolni egy előzetes császármetszést követően a sikeres hüvelyi szülés tekintetében
(VBAC) a nemzetközi adatok alapján? 

A.    40%  
B.    50%  
C.    65-70%     

6. Hol olvasható az alábbi szöveg? 

 „Családbarát szülészeti ellátás a gyermekvállaláshoz a fogantatás előtt, a várandósság és a szülés, valamint a gyermekágyas 
időszakban a lehetséges fizikális és lelki segítséget megadó, családközpontú ellátás, melynek az egészség megőrzése mellett 
fontos célja, hogy a család minden tagjának pozitív élményévé váljon ez az időszak, és az ellátás megfontolásaiban figyelembe 
veszi a várható közeli és távolhatásokat az anyára, az újszülöttre és a családra nézve egyaránt.”        

A.   A szülészet tankönyvében         
B.   Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve 
C.   WHO ajánlás 

7. Az alábbiak közül a helyes választ jelölje meg!

A.   A bárányhimlő elleni oltás kötelező lesz, így nem szükséges ajánlott oltásként alkalmazni       
B.   Az oltottak mitigált bárányhimlője fertőző          
C.   A bárányhimlő elleni oltás kötelezővé tételével a bárányhimlő vadvírus fertőzés megszűnik   
D.   Aki korábban két oltást kapott bárányhimlő ellen, a jövőben nem lehet bárányhimlős 

8. Melyik állítás nem igaz a bárányhimlő elleni oltásra?

A.  9 hónapos kor felett minden életkorban 2 oltás szükséges 4 hetes időközzel        
B.  Az oltás csak gyermekkorban alkalmazható        
C.  Várandósság alatt bárányhimlő elleni oltás nem alkalmazható, de a szoptatás nem akadálya az oltásnak  
D.  Immunmoduláló kezelés mellett szabadon nem alkalmazható        



9. Melyik állítás igaz?

A.  A bárányhimlő oltott egyén a környezetében lévő várandósra és immunsérültre veszélyes lehet, mert fertőz    
B.  Az oltóanyag élő, gyengített kórokozót tartalmaz, ezért immunsérült páciensnek szabadon nem adható       
C.  Két oltás után élethosszig tartó biztos védettség alakul ki bárányhimlő fertőzéssel szemben          
D.  Várandósság alatt történő oltás esetén terhesség megszakítás indokolt magzati károsodás veszélye miatt 

10. Mi a neve az új második-generációs (nonvalens) HPV-elleni védőoltásnak?

A.  Gardasil-9    
B.  Cervarix   
C.  Silgard 

11. Hány éves kortól adható a HPV-elleni védőoltás?

A.   2 
B.   9 
C. 13      
B. 21 

12. Mi a skill labor?

A.   Olyan képességfejlesztő oktatási helyszín, ahol diagnosztikus-, terápiás-, köztük életmentő beavatkozások 
gyakorolhatóak modellált (szimulációs) környezetben        
B.   Speciális diagnosztikai eljárásokat végző labor          
C.   Klinikai osztály oktatási laborja 


