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TOVÁBBKÉPZÉS

Amega Továbbképző Tanfolyam
Az alábbiakban a 2017 második félévében zajló továbbképző tanfolyamunk második kérdéssorát találja.
A tanfolyamot a PTE OEC Szak- és Továbbképző Központja PTE ÁOK/2017.II./00040 számon 20 kreditponttal akkreditálta.
Kérjük, hogy a válaszkártyán tegyen X-et az Ön által helyesnek tartott válasz(ok)nak megfelelően, majd a válaszkártyát aláírva és lepecsételve
2017. november 20-ig küldje el a következő címre: Grandani Kft. – ATT Quiz – 7618 Pécs-18. Postafiók: 46. − Fax: 06-72-461-305
FIGYELEM: A tanfolyam regisztrációs díja félévente 7000 Ft.
A regisztrációs díjat banki átutalással fizetheti a Grandani Kft. bankszámlájára (K&H Bank 10400779-50526683-68901009), vagy elküldheti
a bármelyik postahivatalban elérhető belföldi postautalványon (rózsaszín csekk). A címzett ebben az esetben: Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46.
Nem elektronikus úton történő jelentkezéshez jelentkezési lapot a 23. oldalon talál.
Az Amega Továbbképző Tanfolyam kérdéseit az interneten is megválaszolhatja: http://www.ameganet.hu/att-quiz/
Eozinofil sejtes gyulladás krónikus obstruktív... (14. oldal)

Köptető és köhögéscsillapító gyógyszereink (20. oldal)

1. Milyen klinikai következménnyel jár a csökkent efferocitózis?
		 a. nagyobb légzésfunkcióvesztés
		 b. kisebb légzésfunkcióvesztés
		
c. gyakoribb exacerbációk
		 d. ritkább exacerbációk

10. Melyik állítás igaz az acetilciszteinre?
		 a. antibiotikummal együtt rendelve a két szer bevétele között
			 legalább 6 órának kell eltelnie
		 b. antioxidáns hatása is van
		 c. a paracetamol-mérgezés antidotuma

2. Milyen gyakran fordul elő COPD esetén eozinofil gyulladás?
		 a. a betegek 5–10%-ánál
		 b. a betegek 10–40%-ánál
		
c. a betegek felénél
		 d. minden betegnél

11. Az alábbiak közül melyik szer mukolitikum?
		 a. butamirát
		 b. emetin
		 c. erdosztein
		 d. eukaliptuszolaj

3. Milyen gyakori szteroiddal nem kezelt asztmásoknál az eozinofil
gyulladás?
		 a. 5%
		
b. 50%
		 c. 80%
		 d. 95%

12. Az alábbiak közül melyik szer központi hatású köhögéscsillapító?
		 a. erdosztein
		 b. butamirát
		 c. prenoxdiazin

4. Súlyos asztma esetén mikor a legnagyobb a légzésfunkció romlása?
		 a. perzisztens eozinofilia esetén
		
b. intermittáló eozinofilia esetén
		 c. az eozinofilia hiánya esetén

13. Melyik mondat írásmódja helyes?
		 a. A konferencián előadást tartott Dr. Kissné Dr. Tóth Mária.
		
b. A konferencián előadást tartott Dr. Kissné dr. Tóth Mária.
		 c. A konferencián előadást tartott dr. Kissné dr. Tóth Mária.
		 d. A konferencián előadást tartott dr. Kissné Dr. Tóth Mária.

A nyelvi tanácsadó szolgálat postaládájából (38. oldal)

5. Melyik állítás igaz a COPD-s betegek légúti gyulladására?
		 a. a neutrofil sejtek száma az obstrukció fokozódásával nő
		 b. az eozinofil sejtek száma az obstrukció fokozódásával csökken
		
c. a makrofágok száma az obstrukció fokozódásával csökken
		 d. a makrofágok száma az obstrukció fokozódásával nő
Érdekességek a parlagfű világából (26. oldal)

Humor a zenében (41. oldal)
14. Valójában milyen állat sütéséről szól a Carmina burana 12. tétele?
		 a. hattyú
		 b. ökör
		 c. liba
		 d. disznó

6. Miről számolt be a Botanikai Közlemények című folyóirat 1923-ban?
		 a. az Első Nemzetközi Parlagfű Konferenciáról
		 b. arról, hogy a Brachycaudus helichrysi halvány
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			 foltokat okozott a parlagfű levelein
		
c. arról, hogy az Ambrosia artemisiifolia
1
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9 10 11 12 13 14
			 megjelent Magyarországon
A
		 d. arról, hogy az Ambrosia artemisiifolia
			 magjának csírázása márciusban megkezdődött
B
7.

Milyen hatással van a parlagfűre a levegő
szén-dioxid koncentrációjának emelkedése?
		 a. a növény több pollent termel 		
		
b. a pollenszemekben nincs allergén fehérje
		 c. a pollenszemekben több az allergén fehérje
		 d. a növény kevesebb pollent termel
8. Mikor és hol regisztrálták Európában első
alkalommal a parlagfű megjelenését?
		 a. 1923-ban Magyarországon
		
b. 1880-ban Svájcban
		 c. 1860-ban Németországban
		 d. 1812-ben Franciaországban
9. Milyen méretű a parlagfű pollenje?
		 a. 5–8 μm
		
b. 10–15 μm
		 c. 18–22 μm
		 d. 45–50 μm
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Név: ................................................................................................ Orvosi bélyegző száma: ...........................
Cím (irányítószámmal): .......................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................@.................................................................
Szakterület(ek): .............................................................................................................
Aláírás: ..................................................................................................... Pecsét:


		




A regisztrációs díjat (7 000 Ft) átutaltam a Grandani Kft.
bankszámlájára (K&H Bank 10400779-50526683-68901009)
A regisztrációs díjat belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) fizettem be.
Az Amega Fórumra történt regisztrációval egyidejűleg regisztráltam erre a tanfolyamra is.

