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Egzaminu Państwowego

INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO

TEST NR 44N2417

* Test  składa  się  ze 140 zadań  egzaminacyjnych  obejmujących  całość
zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego.

*  Przewidywany czas na rozwiązywanie testu: 140 minut.

*  Odpowiedzi proszę udzielać na załączonym formularzu odpowiedzi.

*  Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać 1 punkt.

* Zaliczenie  testu  następuje  po  uzyskaniu  70%  prawidłowych  odpowiedzi
tj. 98 punktów.

*  Wynik rozpatrywany jest w dwóch kategoriach: pomyślny, niepomyślny.

Ze  względu  na  elektroniczną  formę  sprawdzania  wyników  egzaminu,
należy przestrzegać następujących zaleceń:

=> Proszę uważnie przeczytać treść zadań egzaminacyjnych. Spośród 4
proponowanych odpowiedzi wybrać jedną i zaznaczyć starannie
ołówkiem (zgodnie z WZOREM ZAZNACZANIA znajdującym się w lewym
górnym rogu Formularza odpowiedzi do testu).

=> Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi traktowane jest jako
odpowiedź błędna.

=> Zaznaczoną pomyłkowo odpowiedź należy starannie wytrzeć gumką i
wyraźnie zaznaczyć wybraną odpowiedź.

=> Na formularzu odpowiedzi nie można stosować korektora.

Życzymy powodzenia
Państwowa Komisja Egzaminacyjna



PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE
TEST NR 44N2417
GRUPA 1
Zadanie 1.
W przypadku nowotworu inwazyjnego szyjki macicy, wskazane jest
ukończenie ciąży:

A.  porodem drogami natury,
B.  cięciem cesarskim,
C . cięcie  cesarskie  wykonuje  się  tylko  w  I I I  i  IV  stopniu

zaawansowania nowotworu,
D.  metoda ukończenia porodu zależy od decyzji pacjentki.

Zadanie 2.
Najczęstszą  przyczyną  bólu  brodawek  podczas  karmienia  dziecka
piersią jest:

A .  nieprawidłowy mechanizm ssania,
B.  małe piersi,
C.  płaskie brodawki,
D.  brak pokarmu.

Zadanie 3.
Który  produkt  jako  najbogatszy  w  fitoestrogeny  zalecisz
kobiecie w okresie klimakterium?

A.  soczewicę,
B.  siemię lniane,
C.  soję,
D.  sałatę.

Zadanie 4.
Duże ryzyko wystąpienia przepukliny w bliźnie to wada operacji:

A .  z dostępu pochwowego,
B.  laparoskopowej,
C.  z dostępu brzusznego – nacięcie Pfannenstiela,
D.  z dostępu brzusznego – w linii środkowej.

Zadanie 5.
Które z zaburzeń miesiączkowania u dziewcząt, nie leczone, może
doprowadzić do śmierci?

A.  polymenorrhoea,
B.  oligomenorrhoea,
C.  metrorrhagia juvenalis,
D.  dysmenorrhoea.



Zadanie 6.
Eugonadotropowe zaburzenia miesiączkowania występują w zespole:

A.  Kallmanna,
B.  Morrisa,
C.  Mayera–Rokitansky’ego-Küstnera i Hausera,
D.  Steina-Leventhala.

Zadanie 7.
Wskaż  objaw  charakterystyczny  dla  zapalenia  żył  głębokich  w
przebiegu połogu:

A.  zaczerwienienie skóry,
B.  rozszerzone poskręcane pętle żylaków,
C.  bolesne zgrubienie żylaków,
D.  obrzęk kończyny z napiętą, błyszczącą skórą.

Zadanie 8.
W  której  klasyfikacji  zmian  nabłonka  szyjki  macicy  używa  się
określenia HGSIL?

A.  CIN,
B.  Papanicolaou,
C.  Bethesda,
D.  WHO.

Zadanie 9.
Wskaż  wśród  wymienionych  główny  czynnik  ryzyka  zakażenia  w
połogu:

A.  poród drogami natury,
B.  poród siłami natury,
C.  poród miednicowy,
D.  cięcie cesarskie.

Zadanie 10.
Kłykciny  olbrzymie  Buschkego-Loewensteina  to  zmiany  o
agresywnym wzrastaniu wykazujące związek z infekcją:

A.  HPV 6 i 11,
B.  HPV 16 i 17,
C.  HPV 42 i 43,
D.  HPV 1 i 2.

Zadanie 11.
Najczęstszą przyczyną późnych krwawień poporodowych są:

A.  resztki tkanki łożyskowej w jamie macicy,
B.  zaburzenia inwolucji miejsca łożyskowego,
C.  zmiany zapalne endometrium,
D.  zaburzenia krzepnięcia.



Zadanie 12.
Test obrotowy (roll – over – test) stosuje się w diagnostyce:

A.  hipotrofii,
B .  nadciśnienia indukowanego ciążą,
C.  cukrzycy,
D.  niedoczynności tarczycy.

Zadanie 13.
Skurcze Braxtona-Hicksa to:

A.  regularne, bolesne skurcze porodowe,
B . regularne,  niebolesne  skurcze  występujące  w

zagrażającym porodzie przedwczesnym,
C . nieregularne,  niebolesne  twardnienie  macicy,

przygotowujące macicę do porodu,
D.  nieregularne, niebolesne twardnienie macicy w połogu.

Zadanie 14.
W  zespole  Mayera-Rokitansky'ego-Küstnera-Hausera  narządy
płciowe zewnętrzne ukształtowane są:

A.  prawidłowo,
B.  mają cechy obojnacze,
C.  brak oznak dojrzewania,
D.  nie wykształcone są wargi sromowe większe.

Zadanie 15.
Profilaktyka wypadnięcia pępowiny polega na:

A . przebijaniu  pęcherza  płodowego,  gdy  część  przodująca
nie wstawiła się do wchodu miednicy,

B . przebijaniu  pęcherza  płodowego,  gdy  część  przodująca
wstawiła się do wchodu miednicy,

C.  przebijaniu pęcherza płodowego w czasie skurczu,
D.  przyjmowaniu przez pacjentkę pozycji wertykalnych.

Zadanie 16.
Rękoczyn McRobertsa jest stosowany w:

A . dystocji  barkowej  w  celu  zmiany  ułożenia  spojenia
łonowego,

B.  dystocji barkowej w celu wydobycia tylnej rączki,
C.  położeniu miednicowym w celu urodzenia barków,
D.  położeniu poprzecznym celem ręcznego wydobycia płodu.



Zadanie 17.
Wnikliwa  kontrola  popłodu  i  postępowanie  aseptyczne  w  czasie
porodu i we wczesnym połogu to profilaktyka:

A.  zapalenia śluzówki macicy,
B.  infekcji rany krocza,
C.  zapalenia piersi,
D.  infekcji dróg moczowych.

Zadanie 18.
Które z objawów klinicznych NIE występują w mięśniakach macicy?

A.  obfite przedłużone krwawienia miesięczne,
B.  bóle podbrzusza,
C.  ucisk rozwijającego się guza na narządy sąsiednie,
D.  ropomacicze.

Zadanie 19.
Rozpoznanie krwotoku poporodowego jest możliwe, gdy utrata krwi
oceniana jest na powyżej:

A .  300 ml,
B.  500 ml,
C.  800 ml,
D.  1000 ml.

Zadanie 20.
Podczas  badania  położniczego  rodzącej  wykonano  chwyt  De  Lee,
miał on na celu:

A . wyczucie  od  zewnątrz  główki  znajdującej  s ię  na  dnie
miednicy,

B.  wyczucie główki znajdującej się w próżni,
C.  wyczucie główki ustalonej we wchodzie miednicy,
D.  ocena stopnia niewspółmierności porodowej.

Zadanie 21.
Która ze skal ocenia nasilenie objawów wypadowych:

A.  skala Hamiltona,
B.  skala Greena,
C.  skala Glasgow,
D.  skala Pradera.

Zadanie 22.
W  okresie  dojrzewania  regularne  i  cykliczne  wydzielanie
hormonów płciowych, u większości dziewcząt, następuje:

A.  w momencie wystąpienia menarche,
B.  1-2 lata po menarche,
C.  3-5 lat po menarche,
D.  5-7 lat po menarche.



Zadanie 23.
Wadą wkładki wewnątrzmacicznej jest:

A .  dość niska skuteczność,
B.  występowanie niepożądanych objawów ogólnoustrojowych,
C.  brak powrotu płodności po jej usunięciu,
D.  obfitsze i dłuższe krwawienia miesiączkowe.

Zadanie 24.
Odmiedniczkowe  zapalenie  nerek  w  przebiegu  ciąży  jest
najczęściej wywołane przez bakterie:

A .  Staphylococcus saprophyticus,
B.  Klebsiella,
C.  Proteus mirabilis,
D.  Escherichia coli.

Zadanie 25.
Zapis KTG, w którym stwierdzamy 100 – 110 lub 150 – 170 uderzeń
na minutę określamy jako:

A.  prawidłowy,
B.  podejrzany,
C.  patologiczny,
D.  reaktywny.

Zadanie 26.
Otyłość u mężczyzn powoduje:

A . spadek stężenia testosteronu i białka wiążącego hormony
płciowe (SHBG) oraz wzrost estrogenów,

B . wzrost  stężenia  testosteronu i  białka  wiążącego  hormony
płciowe (SHBG) oraz wzrost estrogenów,

C . wzrost  stężenia  testosteronu i  białka  wiążącego  hormony
płciowe (SHBG) oraz spadek estrogenów,

D . spadek stężenia testosteronu i białka wiążącego hormony
płciowe (SHBG) oraz spadek estrogenów.

Zadanie 27.
Względna fizjologiczna niedokrwistość występuje najczęściej w:

A.  28-32 tygodniu ciąży,
B.  18-20 tygodniu ciąży,
C.  6-8 tygodniu ciąży,
D.  w połogu.



Zadanie 28.
Ciężka  praca  fizyczna,  praca  w  pozycji  stojącej,  przewlekłe
zaparcia  i  przewlekle  choroby  układu  oddechowego  to  główne
czynniki etiologiczne:

A.  poronień nawykowych,
B.  zaburzeń statyki narządu rodnego,
C.  endometriozy,
D.  zakażeń dróg moczowych.

Zadanie 29.
Które  z  niżej  wymienionych  produktów  NIE  zawierają
fitoestrogenów:

A.  soczewica, fasola szparagowa, bób,
B.  gruszka, marchew, cebula,
C.  mleko sojowe, ryż, żyta,
D.  miód, cielęcina, ser żółty.

Zadanie 30.
Podczas epizjoraphii NIE zszywany jest mięsień:

A.  opuszkowo-gąbczasty,
B.  łonowo-odbytniczy,
C.  kulszowo-jamisty,
D.  poprzeczny krocza.

Zadanie 31.
Pobudzenie  mięśnia  macicy  z  dwóch  ośrodków  jednocześnie
zlokalizowanych w rogach macicy kwalifikujemy jako:

A . osłabienie czynności skurczowej z prawidłowym napięciem
spoczynkowym,

B . osłabienie  czynności  skurczowej  z  podwyższonym
napięciem spoczynkowym,

C.  rozkojarzenie czynności skurczowej I stopnia,
D.  rozkojarzenie czynności skurczowej II stopnia.

Zadanie 32.
Biała,  śluzowa,  kłaczkowata,  przezroczysta  wydzielina  z  pochwy
to objaw:

A.  prawidłowy,
B.  waginozy bakteryjnej,
C.  rzęsistkowicy,
D.  grzybicy.



Zadanie 33.
Głównym estrogenem po menopauzie jest:

A .  Estradiol,
B.  Estron,
C.  Estriol,
D.  poziom wszystkich estrogenów jest minimalny.

Zadanie 34.
D o  którego  stopnia  wg  klinicznego  podziału  wysiłkowego
nietrzymania  moczu  zakwalifikujemy  pacjentkę,  u  której
nietrzymanie  moczu  występuje  podczas  leżenia  w  czasie  zmiany
pozycji w łóżku?:

A.  I stopień,
B.  II stopień,
C.  III stopień,
D.  IV stopień.

Zadanie 35.
Najczęściej  występujące  nowotwory  jajnika  u  dzieci  i  dziewcząt
w okresie dojrzewania to nowotwory:

A.  przerzutowe,
B.  germinalne,
C.  z podścieliska jajnika,
D.  nowotwory płaskonabłonkowe.

Zadanie 36.
Następstwem  krwotoku  położniczego  (utraty  krwi  do  25%)  NIE
jest:

A .  spadek ciśnienia tętniczego,
B.  tachykardia,
C.  spadek OCŻ,
D.  oliguria.

Zadanie 37.
W  przypadku pojawienia się u położnicy narastających objawów –
bólu  w  klatce  piersiowej,  sinicy,  duszności,  kaszlu  należy
podejrzewać:

A.  zawał,
B.  rozstrzeń oskrzeli,
C .  zator tętnicy płucnej,
D.  POCHP.



Zadanie 38.
Skład mleka kobiecego wykazuje różnice w zależności od:

A.  rasy,
B.  rodności,
C.  wieku kobiety,
D.  wieku dziecka.

Zadanie 39.
Operacja metodą Fothergilla ma na celu:

A . korygowanie  defektu  z  powodu  obniżenia  macicy,
cystocele oraz elongacji szyjki,

B.  korygowanie defektu z powodu entercele,
C.  usunięcia macicy z dostępu brzusznego,
D.  usunięcia macicy wraz z przydatkami.

Zadanie 40.
Którego z wymienionych stanów NIE zaliczymy do czynników ryzyka
dystocji barkowej?

A.  młody wiek matki,
B.  wcześniejsze urodzenie dużego dziecka,
C.  znaczny przyrost masy ciała matki,
D.  ciąża po terminie.

Zadanie 41.
Względna fizjologiczna niedokrwistość w ciąży spowodowana jest:

A . zmniejszeniem  objętości  osocza  i  spadkiem  stężenia
hemoglobiny,

B . zwiększeniem  objętości  osocza,  co  prowadzi  do  spadku
stężenia  hemoglobiny  i  obniżenia  się  wartości
hematokrytu,

C . zmniejszeniem  objętości  osocza,  co  prowadzi  do  wzrostu
stężenia  hemoglobiny  i  obniżenia  się  wartości
hematokrytu,

D . zwiększeniem  objętości  osocza,  co  prowadzi  do  wzrostu
stężenia hemoglobiny i wzrostu wartości hematokrytu.

Zadanie 42.
Który  z  poniższych  objawów  zespołu  klimakterycznego  zaliczamy
do grupy naczynioruchowych?

A.  uderzenia gorąca,
B.  zawroty głowy,
C.  nadpobudliwość,
D.  obniżenie nastroju.



Zadanie 43.
Wskaż przyczynę hiperandrogenizacji pochodzenia nadnerczowego:

A.  PCO,
B.  Hyperthecosis,
C.  maskulinizujące nowotwory jajnika,
D.  choroba i zespół Cushinga.

Zadanie 44.
Pierwszym etapem laparoskopii jest:

A .  instalacja głównego trokaru,
B.  wytworzenie odmy otrzewnowej,
C.  wykonanie wkłuć dodatkowych,
D.  wprowadzenie teleskopu.

Zadanie 45.
Wymiar  międzygrzebieniowy  w  prawidłowo  zbudowanej  miednicy
kostnej wynosi:

A .  24 – 25 cm,
B.  26 – 27 cm,
C.  28 – 29 cm,
D.  30 – 31 cm.

Zadanie 46.
Rekomendowana liczba wykonanych badań czystości pochwy w ciąży
o przebiegu fizjologicznym wynosi:

A .  1 ,
B.  2 ,
C.  3 ,
D.  4 .

Zadanie 47.
Objaw Chadwicka, widoczny już w pierwszych 6-8 tygodniach ciąży
to :

A . objaw pochwowy polegający na zasinieniu błony śluzowej
pochwy,

B . objaw  maciczny,  polegający  na  uwypukleniu  tej  części
macicy,  w  której  nastąpiło  zagnieżdżenie  jaja
płodowego,

C . zmiana  w  szyjce  macicy,  polegająca  na  zmianie  je j
konsystencji,

D . zmiana  w  gruczołach  piersiowych,  polegająca  na
zwiększonym unaczynieniu.



Zadanie 48.
Hormonalna terapia:

A . zmniejsza  ryzyko  wystąpienia  żylnej  choroby
zakrzepowej,

B.  zwiększa ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowej,
C . n ie  ma  wpływu  na  wystąpienie  żylnej  choroby

zakrzepowej,
D . brak doniesień na temat wpływu HT na wystąpienie żylnej

choroby zakrzepowej.

Zadanie 49.
Markerem nowotworowym bardzo przydatnym w diagnozowaniu raka
sutka jest:

A .  Ca 19-9,
B.  CEA,
C.  PSA,
D.  AFP.

Zadanie 50.
U dziewcząt w wieku rozwojowym fizjologiczna jest:

A .  niedoczynność lutealna,
B.  dysgenezja gonad,
C.  zespół niewrażliwości na androgeny,
D.  metrorrhagia juwenalis.

Zadanie 51.
Sytuacja,  w  której  przy  całkowitym  rozwarciu  szyjki,  główka
osiągnęła dno miednicy, lecz nie dokonała drugiego zwrotu to:

A.  asynklityzm przedni,
B.  asynklityzm tylny,
C.  wysokie proste ustawienie główki,
D.  niskie poprzeczne ustawienie główki.

Zadanie 52.
Wskaż  przeciwwskazania  do  hormonalnej  terapii  w  okresie
klimakterium:

A.  niezdiagnozowane krwawienia z narządu rodnego,
B.  ostra niewydolność wątroby,
C.  zakrzepica naczyń głębokich,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 53.
W  którym  ustawieniu  i  ułożeniu  główki  płodu,  poród  drogami
natury jest niemożliwy?

A.  potylicowe tylne, ułożenie przygięciowe,
B.  grzbietowo – przednie, ułożenie czołowe,
C.  potylicowe tylne, ułożenie ciemieniowe,
D.  bródkowo-tylne, ułożenie twarzyczkowe.

Zadanie 54.
Wymiar dwuciemieniowy - stosowany skrót w badaniach USG to:

A.  BPD,
B.  HC,
C.  FL,
D.  AC.

Zadanie 55.
Obfite  krwawienie,  si lne  bóle  podbrzusza,  kanał  szyjki  skrócony
i rozwarty to obraz kliniczny poronienia:

A.  zagrażającego,
B.  rozpoczynającego się,
C.  zatrzymanego,
D.  niekompletnego.

Zadanie 56.
Oscylacja skacząca w zapisie KTG manifestuje najczęściej:

A .  zaburzenia przepływu pępowinowego,
B.  prawidłowe krążenie maciczno – łożyskowe,
C.  sen płodu,
D.  reakcję płodu na podanie matce leków narkotycznych.

Zadanie 57.
Wskaż prawidłową kolejność faz rzucawki:

A . okres  objawów  wstępnych,  skurcz  toniczny,  skurcze
kloniczne, śpiączka,

B . okres  objawów  wstępnych,  śpiączka,  skurcz  toniczny,
skurcze kloniczne,

C . okres  objawów  wstępnych,  skurcz  toniczny,  śpiączka,
skurcze kloniczne,

D . okres  objawów  wstępnych,  skurcze  kloniczne,  skurcz
toniczny, śpiączka.



Zadanie 58.
W  pierwszym  etapie  zakażenia  rzeżączką  proces  chorobowy  toczy
się w obrębie:

A.  pochwy i cewki moczowej,
B.  szyjki macicy i cewki moczowej,
C.  przydatków,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 59.
Wskaż  objaw  charakterystyczny  dla  niedoczynności  tarczycy  w
przebiegu ciąży:

A.  nadmierna potliwość,
B.  nadwrażliwość na zimno,
C.  przyspieszona czynność serca powyżej 100 ud./ na min.,
D.  zwiększona pobudliwość nerwowa.

Zadanie 60.
Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych występuje głównie w:

A.  I trymestrze ciąży,
B.  II trymestrze ciąży,
C.  III trymestrze ciąży,
D.  dotyczy przebiegu całej ciąży.

Zadanie 61.
Ból  w  okolicy  spojenia  łonowego  i  charakterystyczny
„kaczkowaty” chód wskazuje na:

A.  rwę kulszową,
B.  zapalenie nerwu sromowego,
C.  rozejście spojenia łonowego,
D.  zwichnięcie stawu biodrowego.

Zadanie 62.
Uwolniona komórka jajowa jest zdolna do zapłodnienia:

A.  do 5 godzin,
B.  od 6 do 10 godzin,
C.  od 12 do 24 godzin,
D.  od 36 do 48 godzin.



Zadanie 63.
P o  amputacji  piersi  pacjentka  ćwiczy  kończynę  górną  po  stronie
operowanej w następujący sposób:

A . wykonuje  ćwiczenia  czynne  oraz  czynno-bierne  we
wszystkich  płaszczyznach  stawu  ramiennego  w  pozycji
stojącej co 2 godziny, powtórzenia 5-10 razy,

B . wykonuje  ćwiczenia  czynne  oraz  czynno-bierne  we
wszystkich  płaszczyznach  stawu  ramiennego  w  pozycji
stojącej 2 razy dziennie, powtórzenia 5-10 razy,

C . wykonuje  ćwiczenia  bierne  we  wszystkich  płaszczyznach
stawu  ramiennego  w  pozycji  stojącej  co  2  godziny,
powtórzenia 5-10 razy,

D.  kończynę należy oszczędzać, nie wykonuje się ćwiczeń.

Zadanie 64.
Wskaż  objaw,  który  NIE  potwierdza  odklejenia  się  łożyska  w  I I I
okresie porodu:

A.  uniesienie się dna macicy ku górze,
B.  zwiększenie napięcia pępowiny,
C.  wysuwanie się sznura pępowinowego z pochwy,
D.  pojawienie się uczucia parcia.

Zadanie 65.
W  diagnostyce  nietrzymania  moczu  istotna  jest  analiza  karty
mikcji. Jaka powinna być prawidłowa liczba mikcji:

A .  w ciągu dnia mniej niż 4, w nocy więcej niż 1,
B.  w ciągu dnia mniej niż 6, w nocy nie więcej niż 1,
C.  w ciągu dnia mniej niż 8, w nocy nie więcej niż 2,
D.  w ciągu dnia mniej niż 10, w nocy więcej niż 2.

Zadanie 66.
„Operacyjność”  raka  szyjki  macicy  dotyczy  następujących  stopni
zaawansowania klinicznego:

A.  od 0 do I b2,
B.  od 0 do II b,
C.  od I b do III a,
D.  od I a do III b.

Zadanie 67.
Za proces starzenia się skóry odpowiada głównie niedobór:

A.  progesteronu,
B.  androgenów,
C.  estrogenów,
D.  luteiny.



Zadanie 68.
Procesy  wsteczne,  zanik  naczyń  krwionośnych  w  endometrium  i
martwica komórek endometrium występują w fazie:

A .  złuszczania,
B.  wydzielniczej,
C.  wczesnej lutealnej,
D.  późnej lutealnej.

Zadanie 69.
Zmiany  w  zapisie  KTG  manifestujące  niewydolność  maciczno  –
łożyskową to:

A.  deceleracje wczesne,
B.  deceleracje późne,
C.  deceleracje zmienne,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 70.
Główne czynniki rozwoju nowotworu gruczołu sutkowego to:

A . zakażenie  HBV,  duża  liczba  partnerów  seksualnych,
palenie papierów,

B . nosicielstwo  genów  BRCA1/2,  stosowanie  egzogennych
estrogenów, wiek, wywiad rodzinny,

C . późne  rodzicielstwo,  zakażenie  HPV,  bezdzietność,
wywiad rodzinny,

D . duża  liczba  partnerów  seksualnych,  niski  status
socjo-ekonomiczny.

Zadanie 71.
Podstawową  metodą  rozpoznania  czynnika  jajowodowego
niepłodności jest:

A .  ultrasonografia,
B.  histerosalpingografia,
C.  histeroskopia,
D.  badanie stężenia hormonów płciowych.

Zadanie 72.
Najważniejszą wartością moralną w pracy zawodowej położnej jest
zasada:

A.  autonomii,
B.  sprawiedliwości,
C.  odpowiedzialności,
D.  prawdomówności.



Zadanie 73.
Wyczuwalny  przez  skórę  piersi  bardzo  bolesny,  chełbocący  guzek
z towarzyszącą gorączką to objaw:

A.  połogowego zapalenia piersi,
B.  zastoju pokarmu,
C.  ropnia piersi,
D.  zatkania przewodu mlecznego.

Zadanie 74.
Odwiedzenie  i  si lne  przygięcie  w  stawach  biodrowych  kończyn
dolnych  rodzącej  w  kierunku  tułowia  do  pozycji  kolano  –  klatka
piersiowa to manewr:

A.  Zavanellego,
B.  McRobertsa,
C.  Woodsa,
D.  Rubina.

Zadanie 75.
Zasady leczenia bólu nowotworowego zawarte w dokumencie WHO NIE
obejmują:

A . podawania  leków  według  trzystopniowej  drabiny
analgetycznej, w skojarzeniu z lekami wspomagającymi,

B.  podawania leków w dawkach dobranych indywidualnie,
C . konieczności  szczegółowej  oceny  bólu  i  monitorowania

leczenia,
D.  podawania leków drogą domięśniową.

Zadanie 76.
Korzystny  wpływ  hormonalnej  terapii  zastępczej  na  układ
sercowo-naczyniowy wiąże się z:

A .  wpływem estrogenów na profil lipidowy,
B.  wzrostem stężenia czynników krzepnięcia,
C.  spadek stężenia antytrombiny III,
D.  wzrost poziomu trójglicerydów.

Zadanie 77.
Hipoestrogenizm  u  kobiet  w  okresie  pomenopauzalnym  może
prowadzić do:

A.  raka endometrium,
B.  atrofii pochwy,
C.  raka sutka,
D.  dysgenezji gonad.



Zadanie 78.
Pierwszymi klinicznymi objawami raka inwazyjnego pochwy są:

A.  niebolesne krwawienia pochwowe i upławy,
B.  krwawienia po stosunku,
C.  częste oddawania moczu, zaparcia,
D.  świąd sromu.

Zadanie 79.
Etiopatogeneza  raka  jajnika  wyodrębnia  szereg  czynników
mających  związek  z  zapadalnością  na  raka  jajnika.
Najważniejszym czynnikiem jest/są:

A.  czynniki genetyczne,
B.  wielorództwo,
C.  otyłość,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 80.
Obojnactwo prawdziwe to:

A . występowanie  jąder  oraz  zewnętrznych  i  /lub
wewnętrznych narządów płciowych o cechach żeńskich,

B . występowanie  jajników  oraz  zewnętrznych  i  /lub
wewnętrznych narządów płciowych o cechach męskich,

C . brak  gonad  a  występowanie  zewnętrznych  i  /lub
wewnętrznych  narządów  płciowych  o  cechach  żeńskich  i
męskich,

D . występowanie  zarówno  tkanki  jajnikowej  i  jądrowej  u
tego samego osobnika.

Zadanie 81.
Jaką dietę należy zalecić pacjentce do domu po chemioterapii:

A .  lekkostrawną, niskokaloryczną i bogatą w białko,
B.  lekkostrawną, wysokokaloryczną i bogatą w białko,
C.  wegetariańską i bogatą w białko roślinne,
D.  wątrobową wzbogaconą w witaminy i mikroelementy.

Zadanie 82.
Postrzeganie  przez  położną  problemów  zdrowotnych  pacjentki,
potrzeb  duchowych  i  kulturowych  uwarunkowań  opiera  się  na
modelu pielęgniarstwa:

A.  Leiniger,
B.  Peplau,
C.  Henderson,
D.  Watson.



Zadanie 83.
Szerzenie się raka szyjki macicy odbywa się:

A .  drogą naczyń krwionośnych,
B.  poprzez ciągłość,
C.  drogą naczyń chłonnych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 84.
Wtórne ogniska posocznicy połogowej najczęściej tworzą się w:

A.  stawach,
B.  mózgu,
C.  płucach,
D.  siatkówce oka.

Zadanie 85.
Który czynnik NIE ma wpływu na wiek wystąpienia menopauzy?

A.  palenie papierosów,
B.  utrata jajnika w młodym wieku,
C.  aktywność zawodowa,
D.  przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych.

Zadanie 86.
Test PAPP-A wykonuje się pomiędzy:

A.  7 – 10 tygodniem ciąży,
B.  11 – 14 tygodniem ciąży,
C.  15 – 18 tygodniem ciąży,
D.  19 – 22 tygodniem ciąży.

Zadanie 87.
Ćwiczenia Kegla polegają na:

A . świadomym,  wielokrotnie  powtarzanym  rozluźnianiu  i
napinaniu mięśnia kulszowo-jamistego,

B . świadomym,  wielokrotnie  powtarzanym  rozluźnianiu  i
napinaniu mięśnia zwieracza cewki moczowej,

C . świadomym,  wielokrotnie  powtarzanym  rozluźnianiu  i
napinaniu mięśnia zwieracza zewnętrznego odbytu,

D . świadomym,  wielokrotnie  powtarzanym  rozluźnianiu  i
napinaniu mięśnia dźwigacza odbytu.

Zadanie 88.
Pacjentka podczas brachyterapii może:

A.  leżeć na wznak z możliwością zginania nóg w kolanach,
B.  leżeć na wznak z możliwością unoszenia pośladków,
C.  leżeć na boku bez możliwości poruszania się,
D . pozostać  w  pozycji  siedzącej,  bez  możliwości  poruszania

się.



Zadanie 89.
D o  skutków  ubocznych  radioterapii  –  powikłań  popromiennych
wczesnych (ostrych) przy napromienianiu miednicy zaliczamy:

A.  biegunkę, uszkodzenie tkanek jelita,
B . zaczerwienienie  i  płytkie  owrzodzenie,  dysfunkcję

gruczołów ślinowych,
C.  zwłóknienia, martwicę kości,
D.  owrzodzenia, martwicę.

Zadanie 90.
Wskaż powikłanie ostrego zapalenia przydatków:

A.  zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej,
B.  ropień jajnikowo – jajowodowy,
C.  ciąża ektopowa,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 91.
Niepłodność idiopatyczna wiąże się z:

A .  obecnością cykli bezowulacyjnych,
B.  występowaniem wad macicy,
C.  nieprawidłowymi parametrami nasienia,
D.  żadnym z powyższych.

Zadanie 92.
Który  z  wymienionych  wskaźników  świadczy  o  prawidłowym
mechanizmie ssania?

A.  policzki zapadają się w trakcie ssania,
B.  słychać rytmiczne połykanie,
C.  słychać cmokanie,
D.  wargi wywinięte do wewnątrz.

Zadanie 93.
Test z Klomifenem wykonuje się w celu określenia:

A.  wydolności jajników,
B.  wydolności podwzgórza i przysadki,
C.  funkcji endometrium,
D.  wydolności nadnerczy.

Zadanie 94.
Pojawienie  s ię  w  3  dniu  połogu  temperatury  39–40°  C,
przyspieszenia  tętna,  bolesności  macicy,  złego  samopoczucia
oraz odchodów o przykrej woni wskazuje na:

A.  zapalenie pęcherza,
B.  zapalenie błony śluzowej macicy,
C.  zapalenie żył głębokich,
D.  zapalenie przydatków.



Zadanie 95.
Wskaż  sposób  leczenia  atonii  macicy  przy  braku  reakcji  na
podstawowe działania:

A.  usunięcie macicy,
B.  podwiązanie tętnic biodrowych,
C.  embolizacja naczyń biodrowych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 96.
Niedokrwistość,  nadciśnienie  tętnicze,  palenie  papierosów  to
czynniki ryzyka:

A.  ciąży przeterminowanej,
B.  hipotrofii płodu,
C.  wad wrodzonych,
D.  wielowodzia.

Zadanie 97.
Według WHO stężenie hemoglobiny u kobiety ciężarnej NIE powinno
być niższe niż:

A .  11 g/ dl,
B.  12 g/ dl,
C.  13 g/ dl,
D.  14 g/ dl.

Zadanie 98.
Najmniejszy obwód główki płodu to obwód:

A.  podpotyliczno – ciemieniowy,
B.  czołowo – potyliczny,
C.  bródkowo – potyliczny,
D.  tchawiczo – ciemieniowy.

Zadanie 99.
W podwzgórzu (jądro łukowate) produkowany i uwalniany/a jest:

A .  neurohormon gonadoliberyna – GnRH,
B.  neuropeptyd Y, oraz kwas GABA (y-aminomasłowy),
C.  folitropina (FSH),
D.  lutropina (LH).

Zadanie 100.
Znamy  czynniki  główne  i  prawdopodobne  zwiększające  ryzyko
zachorowania  na  raka  szyjki  macicy.  Które  z  poniżej
wymienionych należą do czynników prawdopodobnych:

A.  zakażenie HPV,
B.  wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego,
C.  duża liczba partnerów płciowych,
D . częste  stany  zapalne  pochwy  wywołane  przez  chlamydia

trachomatis, neisseria gonorrhoeae HSV-2.



Zadanie 101.
U  kobiet  ciężarnych  ze  zwiększonym  ryzykiem  obumarcia
wewnątrzmacicznego należy prowadzić nadzór przedporodowy oparty
na:

A . liczeniu  przez  pacjentkę  ruchów  płodu,  wykonywaniu
tylko testów NST,

B.  wykonywaniu testów NST, CST, BPP,
C . liczeniu  przez  pacjentkę  ruchów  płodu,  wykonywaniu

testów NST, CST, BPP i zmodyfikowanego BPP (mBPP),
D . liczeniu  przez  pacjentkę  ruchów  płodu,  wykonywaniu

testów CST, BPP ewentualnie zmodyfikowanego BPP (mBPP).

Zadanie 102.
Wynik  badania  cytologicznego  wg  systemu  Bethesda  2001:
pacjentka  otrzymała  wynik  stopień  cytologiczny  LSIL  –  co  on
oznacza?

A.  małego stopnia zmiany w komórkach nabłonka płaskiego,
B.  dużego stopnia zmiany w komórkach nabłonka płaskiego,
C.  atypowe zmiany w komórkach gruczołowych,
D.  atypowe komórki nabłonka płaskiego.

Zadanie 103.
Do wczesnych powikłań radioterapii zaliczamy:

A.  zwłóknienie w obrębie klatki piersiowej,
B.  nowotwory,
C.  popromienne zapalenie skóry,
D.  marskość wątroby.

Zadanie 104.
Wskaż  czynnik  niekorzystny  dla  rokowania  przy  prowadzeniu
porodu drogami natury w położeniu miednicowym płodu:

A.  obszerna miednica,
B.  część przodująca nad wchodem miednicy,
C.  postęp porodu dynamiczny,
D.  wiek matki 20 – 25 lat.

Zadanie 105.
Ból przy oddawaniu moczu jest objawem charakterystycznym dla:

A.  rzęsistkowicy,
B.  zakażenia grzybiczego,
C.  zakażenia chlamydiami,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 106.
W  procesie  laktacji,  za  prawidłowy  rozwój  pęcherzyków
gruczołowych i przewodów wyprowadzających odpowiedzialne są:

A.  estrogeny,
B.  progesteron,
C.  prolaktyna,
D.  laktogen łożyskowy.

Zadanie 107.
Wskaż właściwą kolejność faz I okresu porodu:

A.  przyspieszenia, wolna (utajona), szybka, zwolnienia,
B.  szybka, wolna (utajona), przyspieszenia, zwolnienia,
C.  wolna (utajona), przyspieszenia, szybka, zwolnienia,
D.  zwolnienia, przyspieszenia, wolna (utajona), szybka.

Zadanie 108.
W wyniku badania cytologicznego wg systemu Bethesda 2001:oprócz
oceny nabłonka płaskiego ocenie podlega:

A.  czy rozmaz cytologiczny nadaje się do oceny,
B.  czy rozmaz jest prawidłowy czy nieprawidłowy,
C . dokładny  opis  stwierdzanych  zmian  i  ocena  rozmazu

zgodna z terminologią stosowaną w patomorfologii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 109.
Pobranie krwi płodu przez nakłucie pępowiny to:

A.  amniopunkcja genetyczna,
B.  biopsja kosmówki,
C.  kordocenteza,
D.  fetoskopia.

Zadanie 110.
Stan  po  wyłyżeczkowaniu  jamy  macicy,  obecność  mięśniaków  i
polipów zaliczamy do czynników ryzyka niepłodności pochodzenia:

A.  macicznego,
B.  jajowodowego,
C.  jajnikowego,
D.  idiopatycznego.

Zadanie 111.
Do konsekwencji wielowodzia dla matki i dziecka NIE należą:

A.  IUGR,
B.  wypadnięcie pępowiny,
C.  krwotok poporodowy,
D.  oddzielenie łożyska.



Zadanie 112.
Doustne  stosowanie  hormonalnej  terapii  NIE  jest  wskazane  w
przypadku występowania:

A.  osteoporozy,
B.  nietrzymania moczu,
C.  depresji,
D.  kamicy pęcherzyka żółciowego.

Zadanie 113.
Która  z  metod/technik  prowadzenia  porodu  zwraca  uwagę  na
zmniejszenie szoku poporodowego u dziecka ?:

A.  metoda Kitzingera,
B.  metoda Bradleya,
C.  metoda Lamaze’a,
D.  technika Leboyera.

Zadanie 114.
Najczęstszymi  przyczynami  przewlekłego  bólu  w  miednicy
mniejszej są:

A . następstwa  stanów  zapalnych  narządów  płciowych,
endometrioza,

B . uszkodzenia  i  defekty  anatomiczne  miednicy,  operacje  w
obrębie jamy brzusznej,

C.  następstwa porodu drogami natury, nerwica wegetatywna,
D.  drobne zabiegi ginekologiczne, zaburzenia hormonalne.

Zadanie 115.
Zahamowanie  pokwitania,  w  tym  brak  miesiączek  u  dziewcząt  z
jadłowstrętem  psychicznym  należy  leczyć  w  następującej
kolejności:

A .  dieta, psychoterapia, leczenie hormonalne,
B.  leczenie hormonalne, psychoterapia, dieta,
C.  psychoterapia, leczenie hormonalne,
D.  dieta, leczenie hormonalne.

Zadanie 116.
Skąpe  miesiączki  (utrata  krwi  poniżej  30  ml)  trwające  krócej
niż 1–2 dni określamy mianem:

A.  Amenorrhoea,
B.  Oligomenorrhoea,
C.  Hypomenorrhoea,
D.  Eumenorrhoea.



Zadanie 117.
Do głównych czynników etiologicznych PID zaliczamy:

A.  Chlamydia trachomatis, neisseria gonorrhoeae,
B.  Chlamydia trachomatis, herpes simplex,
C.  Chlamydia trachomatis, trichomonas vaginalis,
D.  Chlamydia trachomatis, candida albicans.

Zadanie 118.
D o  wczesnych  powikłań  operacyjnego  leczenia  raka  sutka
zaliczamy:

A.  krwiak, martwicę brzegów rany lub płata skórnego,
B . zaburzenia  czucia  okolicy  blizny  i  przyśrodkowej

powierzchni ramienia, zaniki mięśniowe,
C.  ograniczenia ruchomości barku,
D.  obrzęk chłonny kończyny górnej po stronie operowanej.

Zadanie 119.
Antybiotykoterapia,  steroidoterapia  i  immunosupresja  są
czynnikami predysponującymi do wystąpienia:

A.  kłykcin kończystych,
B.  rzęsistkowego zapalenia pochwy,
C.  bakteryjnego zapalenia pochwy,
D.  grzybicy pochwy.

Zadanie 120.
Zastosowanie TENS jest przeciwskazane:

A.  u kobiet ze stymulatorem serca,
B.  podczas stosowania immersji wodnej,
C.  odpowiedzi a i b są prawidłowe,
D.  nie ma przeciwskazań do stosowania TENS.

Zadanie 121.
W g  H.  Fayola,  do  funkcji  kierowniczej  ( inaczej  zwanej  funkcją
zarządzania) zaliczamy:

A . prognozowanie,  organizowanie,  rozkazywanie,
koordynowanie, kontrolowanie,

B . celowanie,  organizowanie,  koordynowanie,  rozkazywanie,
kontrolowanie,

C . przekształcenie,  celowanie,  koordynowanie,
kontrolowanie,

D . prognozowanie,  organizowanie,  celowanie,
przekształcenie, kontrolowanie.



Zadanie 122.
Czynnik alarmowy, to:

A . biologiczny  czynnik  chorobotwórczy,  który  jest
przyczyną występowania chorób zakaźnych,

B . biologiczny  czynnik  chorobotwórczy  o  szczególnej
zjadliwości i oporności,

C . niepożądany  objaw  chorobowy  pozostający  w  związku
czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym,

D . biologiczny  czynnik  chorobotwórczy,  który  wywołuje
zakażenia  charakterystyczne  dla  osób  o  obniżonej
odporności.

Zadanie 123.
Koncentrowanie się w relacjach z innymi ludźmi wyłącznie na ich
potrzebach,  z  jednoczesnym  nierespektowaniem  własnych,
charakteryzuje styl:

A .  egocentryczny,
B.  autopsychiczny,
C.  allocentryczny,
D.  allopsychiczny.

Zadanie 124.
Zasady  pobierania,  przechowywania  i  przeszczepiania  komórek,
tkanek i narządów określa:

A . ustawa  o  pobieraniu,  przechowywaniu  i  przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów z 1 lipca 2005 roku,

B . ustawa  o  działalności  leczniczej  z  15  kwietnia  2011
roku,

C.  ustawa o prawach pacjenta z 19 listopada 2008 roku,
D.  ustawa transplantacyjna z 10 kwietnia 2011 roku.

Zadanie 125.
Wskaż, który typ badań klinicznych charakteryzuje s ię najwyższą
wiarygodnością:

A.  meta-analiza,
B.  kliniczne badanie z randomizacją,
C.  kliniczne badanie obserwacyjne,
D.  studium przypadku.

Zadanie 126.
Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce?

A.  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
B . każda  uczelnia  posiadająca  prawdo  do  nadawania  stopni

naukowych doktora i doktora habilitowanego,
C . każda  rada  wydziału  posiadająca  prawo  do  nadawania

stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
D.  Ministerstwo Edukacji Narodowej.



Zadanie 127.
Fazy  komunikowania  terapeutycznego  pomagają  osiągnąć  cel
terapeutyczny.  Zachęcanie  pacjenta  do  opisu  przeżyć,  do
koncentracji  i  eksploracji  poprzez  wypowiedzi  typu:  „proszę
opowiedzieć o tym coś więcej”, należy do fazy:

A.  porządkującej,
B.  podtrzymującej,
C.  pogłębiającej,
D.  zapoczątkowującej.

Zadanie 128.
Przyrost naturalny ludności, to:

A . różnica  między  l iczbą  urodzeń  żywych  i  saldem  migracji
(emigracji i imigracji) w danym okresie,

B . różnica  między  l iczbą  urodzeń  żywych  i  zgonów  dzieci  w
okresie noworodkowym w ciągu roku,

C . różnica między l iczbą urodzeń żywych i  zgonów w danym
okresie,

D . różnica  między  l iczbą  urodzeń  żywych  a  l iczbą  zgonów  i
saldem migracji w danym okresie.

Zadanie 129.
D o  narządzi  stosowanych  w  procesie  doskonalenia  jakości
zaliczamy  m.in.  Diagram  Ischikawa  –  diagram
przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny
problemu:

A . człowiek,  metody,  zarządzanie,  materiał,  maszyny,
środowisko,

B . pacjent,  personel,  organizacja,  płace,  środowisko,
metody,

C . kadry,  płace,  aparatura  i  sprzęt  medyczny,  metody,
środowisko, organizacja,

D . narzędzia,  materiał,  kadry,  problem,  środowisko,
metoda.

Zadanie 130.
Co to jest "przewinienie zawodowe" ?

A.  naruszenie zasad etyki zawodowej,
B . naruszenie  zasad  etyki  zawodowej  lub  przepisów

dotyczących wykonywania zawodu,
C.  naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu,
D . popełnienie  przestępstwa  związanego  z  wykonywaniem

zawodu pielęgniarki.



Zadanie 131.
Informowanie  pacjenta  przez  pielęgniarkę/położną  o  zamiarze
wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie:

A.  relacyjnym,
B.  relaksacyjnym,
C.  treściowym,
D.  rekreacyjnym.

Zadanie 132.
W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece
zdrowotnej  Avedis  Donabedian  określił  trzy  wymiary  jakości:
struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

A.  kwalifikacje i rozmieszczenie personelu,
B.  system finansowy i nagradzania,
C . relacje  zachodzące  wewnątrz  grupy

świadczeniodawców/usługodawców,
D.  poprawę zdrowia i kondycji zdrowotnej klienta.

Zadanie 133.
Publikacja,  która  napisana  jest  w  sposób  umożliwiający
powtórzenie doświadczenia lub obserwacji innego autora to:

A.  praca oryginalna,
B.  praca kazuistyczna,
C.  praca poglądowa,
D.  meta-analiza.

Zadanie 134.
Jan  Kowalski  zamieścił  w  Internecie  ogłoszenie  o  treści:
"Jestem  młody  i  zdrowy;  sprzedam  nerkę;  mogę  uratować  komuś
życie; cena do negocjacji". Czyn taki:

A .  jest prawnie dozwolony,
B . nie  jest  zabroniony,  lecz  gdyby  doszło  do  "transakcji"

stanowiłby przestępstwo,
C.  jest wykroczeniem,
D.  jest przestępstwem.



Zadanie 135.
Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego
jest obowiązkowa?

A.  nie, jest dobrowolna,
B . tak,  jednak  za  zgodą  Naczelnej  Rady  Pielęgniarek  i

Położnych  można  wykonywać  zawód  pielęgniarki  bez
przynależności do samorządu zawodowego,

C . tak,  przynależność  pielęgniarek  i  położnych  do
samorządu jest obowiązkowa,

D . przynależność  pielęgniarek  i  położnych  do  samorządu
jest  obowiązkowa  dla  pielęgniarek  i  położnych,  które
posiadają  wykształcenie  przynajmniej  na  poziomie
licencjata lub uzyskały tytuł spejalisty.

Zadanie 136.
Pielęgniarka  nie  udzieliła  pomocy  osobie,  która  nagle  zasłabła
n a  ulicy,  lecz  szybko  oddaliła  s ię  z  miejsca  zdarzenia.
Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

A .  pracowniczej i karnej,
B.  karnej i zawodowej,
C.  pracowniczej,
D.  pracowniczej, karnej i zawodowej.

Zadanie 137.
Kierowanie  przez  delegowanie  uprawnień  przynosi  konkretne
korzyści, do których zaliczamy:

A.  oszczędzanie czasu kierownika,
B . oszczędzanie  czasu  pracownika  oraz  jego  lepszą

motywację,
C.  rozwój przedsiębiorczości na etapie podstawowym,
D.  efektywniejszą satysfakcję pracownika i przełożonego.



Zadanie 138.
Zakażenie  szpitalne,  to  zakażenie,  które  wystąpiło  w  związku  z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

A . pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych
w  okresie  wylęgania,  albo  wystąpiła  po  udzieleniu
świadczeń  zdrowotnych,  w  okresie  nie  dłuższym  niż
najdłuższy okres jej wylęgania,

B . nie  pozostawała  w  momencie  udzielania  świadczeń
zdrowotnych  w  okresie  wylęgania,  albo  wystąpiła  po
udzieleniu  świadczeń  zdrowotnych,  w  okresie  dłuższym
niż najdłuższy okres jej wylęgania,

C . nie  pozostawała  w  momencie  udzielania  świadczeń
zdrowotnych  w  okresie  wylęgania,  albo  wystąpiła  po
udzieleniu  świadczeń  zdrowotnych,  w  okresie  nie
dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania,

D . pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych
w  okresie  wylęgania,  albo  wystąpiła  po  udzieleniu
świadczeń  zdrowotnych,  w  okresie  dłuższym  niż
najdłuższy okres jej wylęgania.

Zadanie 139.
Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy:

A.  oceny czasopisma naukowego,
B.  oceny pracownika naukowego,
C.  oceny jednostki naukowej,
D.  oceny szpitala klinicznego.

Zadanie 140.
Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania
z a  szkodę  wyrządzoną  w  wyniku  błędu  medycznego.  Ewentualna
odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter:

A .  odpowiedzialności karnej,
B.  odpowiedzialności zawodowej,
C.  odpowiedzialności pracowniczej,
D.  odpowiedzialności cywilnej.


