Teszt 2015/2.
Jogszabályok és lehetőségek – Dr. Strényer Ferenc
A háziorvos elvárásai diabéteszes pácienseitől – Dr. Rosta László
előadásokhoz kapcsolódó kérdések

1. M
 ely állítás igaz a helyes orvos–beteg
kapcsolatra?
a)
b)
c)
d)

az orvos dönt a beteg megkérdezése
nélkül
közösen beszélik át a problémát
a beteg is aktívan részt vesz saját
maga kezelésében
a végső döntést a páciens hozza meg
céljai, értékrendje és kockázattűrése
alapján

2. M
 ely állítás igaz a diabétesz kezelésével
kapcsolatban?
a)
b)
c)

d)

minden stádiumban és kezelési
formában fontos a vércukormérés
a betegek maximálisan kiváltják a
támogatással felírható tesztcsíkokat
a cukorbetegség kezelésében két
pillér fontos: a diéta és a gyógyszerés/vagy inzulinadás
a betegek általában nehezen
változtatnak életmódjukon

3. M
 ely állítások igazak a gépjárművezetői
alkalmasság megadásáról?

4. M
 ely állítások igazak a vércukormérők
felírására?
a)
b)
c)
d)

5. M
 ely állítások igazak a tesztcsíkok
felírására?
a)
b)
c)
d)

b)

c)
d)

bármely belgyógyászati típusú
járóbeteg-szakrendelés megadhatja
csak a nem megfelelő egyensúlyban
levő beteget kell szakorvoshoz
küldeni
az alkalmasság maximum 5 évre
adható
ismétlődő súlyos hipoglikémia esetén
nem adható meg

50%-os támogatással írhatók
napi 2-szeri inzulinadásnál havi 2
doboz írható
szakrendelés javaslatára háziorvos
is felírhatja
egyszeri inzulinkezelés esetén nincs
támogatás

6. M
 ely állítások hamisak a penek és a tűk
felírásával kapcsolatban?
a)
b)
c)
d)

a)

100%-os támogatással írhatók
háziorvos is felírhatja
6 évente lehet felírni új gépet
csak inzulinnal kezelteknek írható fel
támogatással

80%-os támogatással írhatók
penenként 3 havonta 50 db tű írható
tűt a háziorvos nem írhatja fel, csak
a diabetológiai szakrendelés
pent a háziorvos nem írhat fel, csak
a diabetológiai szakrendelés orvosa

7. F
 ejtse ki, mit kell tudni a cukorbetegeknek
adható adókedvezményről?
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