
Testové otázky z internej medicíny 2 - 4.ročník ZS 

 

1. Dysfágia je definovaná ako: 
2. Dyspepsia je definovaná ako: 
3. Medzi varovné príznaky pri dyspepsii nepatrí: 

4. Náhla brušná príhoda je charakteristická: 
5. Ktoré z uvedených klinických stavov nepatria medzi urgentné: 
6. Orofaryngeálna dysfágia môže byť spôsobená: 

7. Diferenciálna diagnóza postprandiálnych bolestí v epigastriu zahŕňa: 
8. Ktorá diagnóza nepatrí medzi indikácie pre gastroskopické vyšetrenie? 

9. Ktoré z uvedených zobrazovacíh vyšetrení nepatrí medzi diagnostické   vyšetrenie pri 
nebolestivom iktere: 
10. Do diferenciálnej diagnózy chronickej hnačky patrí: 

11. Do diferenciálnej diagnózy vracania patrí: 
12. Medzi symptómy dráždivého čreva (colon irritabile) nepatrí: 

13. Medzi zobrazovacie vyšetrenia používané v diagnostike príčiny chronickej hnačky patrí: 
14. Medzi diagnostické kritéria celiakie nepatrí: 
15. Papila duodeni major sa často klinicky označuje ako: 

16. Ktoré ochorenie pažeráka má najvyššiu prevalenciu? 
17. Medzi príznaky refluxnej choroby pažeráka nepatrí: 
18. Typickým príznakom tumoru pažeráka je: 

19. Žalúdočný vred: 
20. Helicobacter pylori je rizikový faktor: 

21. Liečebný režim eradikácie Helicobacter pylori typicky neobsahuje: 
22. Častou závažnou komplikáciou divertikulovej choroby hrubého čreva je: 
23. Vredová choroba žalúdka: 

24. Diferenciálna diagnóza chronickej hnačky nezahŕňa: 
25. Hnačka je definovaná ako: 

26. Sekrečná hnačka: 
27. Ktoré z nasledujúcich vyhlásení neplatí pre osmotickú hnačku: 
28. Ako chronickú označujeme hnačku, ktorá trvá viac ako: 

29. V prípade postantibiotickej hnačky platí: 
30. Medzi varujúce príznaky odlišujúce dráždivé črevo a kolorektálny karcinóm nepatrí: 
31. Aké sú typické prejavy kolorektálneho karcinómu v ľavostrannej lokalizácii?  

32. Aké sú typické prejavy kolorektálneho karcinómu v pravostrannej lokalizácii? 
33. Medzi komplikácie Crohnovej choroby nepatrí: 

34. Medzi extraintestálne manifestácie Crohnovej choroby nepatrí: 
35. Hemoroidy rozdeľujeme na: 
36. Najčastejším malabsorbčným syndrómom na Slovensku je: 

37. Najobávanejšou komplikáciou perforácie tráviaceho traktu je: 
38. Na centrálnom príjme vyšetrujete 39-ročného pacienta s niekoľkotýždňovými bolesťami v 
epigastriu, melenou, hodnotami tlaku 80/40 mmHg, tachykardiou 125/min a normálnymi 

hodnotami krvného obrazu. Čo urobíte? 
39. Ktorý z nasledujúcich výrokov o ulceróznej kolitíde je nepravdivý: 

40. Ktoré sú dve najčastejšie príčiny akútnej pankreatitídy: 
41. Klinickú diagnózu akútnej pankreatitídy stanovíme ak sú prítomné: 
42. Typická biliárna bolesť je charakterizovaná: 

43. Najčastejšia príčina chronickej pankreatitídy v našich podmienkach je: 
44. Medzi etiologické faktory akútnej pankreatitídy patria: 

45. Pre exokrinnú insuficienciu pankreasu je charakteristické: 
46. Chronická pankreatitída: 
47. Pri mechanickom ileu: 

48. Ktoré z nasledujúcich vyhlásení týkajúcich sa paralytického ilea je správne: 
49. Akútna hepatitída nemôže byť spôsobená: 
50. Medzi komplikácie cirhózy patrí: 

51. Pacient, ktorý má ikterus, palmárny erytém, pavúčikovité névy a ezofageálne varixy má 
najskôr: 

52. Typické príznaky akútnej hepatitídy sú: 
53. Únava, svrbenie kože, nechutenstvo a ikterus môžu byť príznakmi: 
54. Chronická hepatitída vyžaduje prítomnosť zvýšených hepatálnych testov viac ako: 

55. Medzi príčiny chronickej hepatitídy nepatrí: 



56. Ak zistíme u pacienta bolesť pod pravým rebrovým oblúkom, horúčku, triašku a ikterus 
hovoríme o Charcotovej triáde, ktorá svedčí o: 

57. Formou prenosu vírusu hepatitídy C je všetko okrem: 
58. Najčastejšou geneticky podmienenou chorobu pečene je: 

59. Ktorá choroba pečene nie je v súčasnosti úplne vyliečiteľná: 
60. Ktoré z týchto laboratórnych testov u pacientov s cirhózou súvisia s prognózou pacienta: 
61. Ktoré z nasledujúcich laboratórnych testov súvisia s prognózou akútnej alkoholovej hepatitídy:  

62. Ktoré z nasledujúcich liekov majú v liečbe akútnej alkoholovej hepatitídy ťažkého stupňa 
overený účinok: 
63. Medzi príznaky a laboratórne znaky akútnej alkoholovej hepatitídy nepatrí: 

64. Pri liečbe hepatitídy C skratka SVR alebo pretrvávajúca virologická odpoveď znamená: 
65. V súčasnosti je štandardom prvej línie liečby hepatitídy C kombinácia obsahujúca nasledovné 

lieky: 
66. Chronická hepatitída B je definovaná ako: 
67. Akútna hepatitída B: 

68. Chronická hepatitída B, ktorá spôsobila signifikantnú fibrózu pečene a spôsobuje pretrvávajúci 
zápal s virémiou nad 2000 UI/ml sa v súčasnosti štandardne lieči týmito liekmi: 

69. 28-ročná pacientka v 32. týždni gravidity má zvýšené ALT nad 3 násobok normy, normálny 
krvný obraz a udáva týždňovú anamnézu svrbenia kože má najpravdepodobnejšie diagnózu: 
70. Aká je v súčasnosti úspešnosť úplného vyliečenia chronickej hepatitídy C pri prvej liečbe v 

priemere pre všetky genotypy a skupiny pacientov: 
71. 45-ročná pacientka s cirhózou v štádiu Child-Pugh B, abstinentka s vyhovujúcim stavom výživy 
ale pretrvávajúcim ikterom má v súčasnosti akú možnosť optimálnej liečby: 

72. Ktorý malígny nádor sa v skupine pacientovs cirhózou vírusovej (HBV alebo HCV) alebo 
alkoholovej etiológie vyskytuje najčastejšie : 
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73. Zollinger-Ellisonov syndróm je charakterizovaný: 
74. Steatorrhoe je: 

75. Glosodýnia je: 
76. Natívna rtg snímka brucha: 
77. Mallory-Weissov syndróm je: 

78. Meléna: 
79. RTG vyšetrenie pri podozrení na ileus: 
80. Blumbergov príznak je pozitívny pri zápale: 

81. Caput medusae môžeme pozorovať pri: 
82. Cullenov príznak: 

83. Defence musculaire: 
84. Hlboká palpácia spravidla nie je limitovaná u: 
85. Hornú hranica pečene v medioklavikulárnej čiare hodnotíme: 

86. Inkarcerovaná hernia znamená: 
87. Jazva paralelná s pravým rebrovým oblúkom je typická pre: 
88. Ktoré orgány sa projikujú do pravého horného kvadrantu brucha: 

89. Ktorý výrok je pravdivý: 
90. Ktorý z príznakov nie je pozitívny pri akútnej apendicitíde: 

91. Murphyho príznak je typicky pozitívny pri: 
92. Normálny zvuk pri perkusii brucha je: 
93. Palpácia brucha: 

94. Pavúčikovité névy: 
95. Peristaltika: 

96. Počas inspíria pečeň: 
97. Podľa Naegeliho druhý stupeň tvrdosti pečene: 
98. Pri cirhóze pečene sa môže vyskytnúť: 

99. Pri fyzikálnom vyšetrení brucha nevyužívame: 
100. Pri hemoragicko-nekrotickej pankreatitíde býva pozitívny: 
101. Pri palpačnom vyšetrení rekta žien nahmatáme na prednej ploche: 

102. Pri povrchovej palpácii brucha: 
103. Pritlmený poklop pri vyšetrení brucha môže byť pri: 

104. Prítomnosť dilatovaných vén okolo pupka pri cirhóze pečene sa nazýva: 
105. Rezistencia malígneho pôvodu pri palpácii je spravidla: 
106. Tenzný ascites sa prejavuje: 

107. Zväčšenie niveau brucha nad hrudník môže byť prítomné pri: 



108. Žltačka, septická teplota a bolesti pod pravým rebrovým oblúkom sú  prejavmi: 
109. U zdravého človeka je brušná stena: 

110. Redukované poklopové skrátenie nad pečeňou môže byť spôsobené: 
111. Pri podozrení na akútne brucho: 

112. Pri akútnej peritonitíde môže byť prítomná: 
113. Pohyblivosť pri respirácii pozorujeme pri palpácii: 
114. Palpačné vyšetrenie brucha vykonávame: 

115. Laterálne od epigastria sa nachádza: 

  

  

PNEUMOLÓGIA 

  1. Za tachypnoe považujeme ak dychová frekvencia je 

  2. Najčastejšie symptómy respiračných chorôb sú 

  3. Dýchavica (dyspnoe) znamená 

  4. Expektorácia žltého a zeleného spúta je znakom 

  5.  Hemoptýza sa najčastejšie sa vyskytuje pri 

  6. Cieľom auskultácie pľúc a pleury nie je 

  7. Hyperventilácia je 

  8. Ortopnoe je 

  9. Dyspnoe môže sa objaviť 

10. Vedľajšie alebo prídavné auskultačné fenomény 

11. K suchým vedľajším dychovým fenoménom patria 

12. Pleurálne trecie šelesty nie sú znakom 

13. Vezikulárne (alveolárne) dýchanie normálnej intenzity počuť 

14. Bronchiálne (trubicové) dýchanie môžeme počuť 

15. Bronchiálne dýchanie  je počuteľné 

16. Dyspnoe najčastejšie môžu vyvolať 

17. Chronická bronchitída je definovaná 

18. U pacienta s emfyzémom pľúc na RTG snímke hrudníka nenájdeme 

19. Pri perkusii pľúc využívame 

20. Poklep nad zdravými pľúcami je 

21. Fyzikálny nález nad pleurálnym výpotkom je 



22. Pleurálny trecí šelest 

23. Označte správne tvrdenie 

24. Pacient s rozsiahlym pravostranným fluidotoraxom bude ležať pravdopodobne v polohe: 

25. Na RTG snímke hrudníka v stoji sa fluidotorax zobrazuje ako 

26. Základným zobrazovacím vyšetrením v pneumológii je 

27. Označ správne tvrdenie o bronchoalveolárnej laváži 

28. Typickým spirometrickým nálezom pri obštrukčnej ventilačnej poruche je 

29. U pacienta s hodnotami arteriálnych krvných plynov PaCO2 = 8,0  kPa,  PaO2 = 6,0 
kPa   a SatO2 = 75% môžeme povedať, že ide o: 

30 .Pre cyanózu platí 

31. Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je  porucha dýchacieho 
systému     s obmedzením prietoku v priebehu exspíria a má symptómy 

32. Exudatívny pleurálny výpotok býva zapríčinený 

33. Dyspnoe je 

34. O centrálny type cyanózy platí 

35. Paličkovité prsty sa vyskytujú pri 

36. Abdominálny typ dýchania je 

37. Ako by ste odlíšili pri auskultácii pleurálny od perikardiálneho trecieho šelestu 

38. Aký bude fyzikálny nález na pľúcach u obézneho, inak zdravého pacienta 

39. Aký bude fyzikálny nález nad pľúcnym abscesom po spontánnom vydrenovaní 

40. Aký druh poklepu by ste očakávali nad veľkým tumorom pľúc 

41. Biotovo dýchanie 

42. Bradypnoe 

43. Bronchiálne (trubicové) dýchanie je počuteľné pri 

44. Fremitus pectoralis 

45. Fyzikálny nález nad pľúcami pri fluidotoraxe bude 

46. Fyzikálny nález nad pneumotoraxom bude 

47. Fyziologický auskultačný nález nad pľúcami popisujeme ako dýchanie 

48. Hemoptoe sa môže vyskytnúť najskôr pri 



49. Hemoptýza je 

50.  Hmatný podkožný krepitus na hrudníku nás upozorňuje na možnosť 

51. Hypersonórny poklep nad pľúcami nachádzame pri 

52. Cheyne-Stokesovo periodické dýchanie nie je 

53. Inspiračné krepitácie pri auskultácii pľúc sú typické pre 

54. Medzi suché vedľajšie dychové fenomény zaraďujeme 

55. Normálne dýchanie nazývame 

56. Pleurálny trecí šelest 

57. Plný, jasný poklop nad pľúcami nachádzame pri 

58. Poklep nad pľúcnym emfyzémom bude 

59. Predĺžené expírium s expiračnými piskotmi počujeme pri 

60. Typickým fyzikálnym nálezom na pľúcami postihnutými pneumóniou bude 

 


