EURÓPAI ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS DIPLOMA
PART I. VIZSGA
ÚTMUTATÁS A VIZSGÁZÓKNAK

KÉRJÜK, HOGY MIELŐTT A VÁLASZLAPJÁN BÁRMILYEN JELÖLÉST TENNE OLVASSA EL AZ
ALÁBBI INSTRUKCIÓKAT! A VÁLASZLAPOKAT GÉPI KIÉRTÉKELÉSHEZ TERVEZTÉK.
HASZNÁLJON HB CERUZÁT! HA ELVÉTETT VALAMIT, RADÍRRAL TISZTÁN RADÍROZZA KI!
NE HASZNÁLJON TOLLAT, GOLYÓSTOLLAT, NE HAJTSA ÖSSZE VAGY GYŰRJE MEG A
VÁLASZLAPOT!
Ez a teszt 60 többválasztásos kérdést tartalmaz füzet formájában, melyhez külön VÁLASZLAP
tartozik. Minden kérdésre ötféle válasz van megadva: A, B, C, D és E. Minden válasz lehet igaz vagy
hamis. Az öt válasz bármely kérdés esetében lehet mind igaz, vagy mind hamis, vagy akármilyen
köztes kombináció.
Döntse el, hogy az egyes válaszok igazak, vagy hamisak, és jelölje döntését a KÉRDÉSEKET
TARTALMAZÓ FÜZETBEN az adott válasz mellé pipa vagy kereszt írásával
PÉLDA:

1. A thiopental

A.
B.
 C.
 D.
E.

oxybarbiturát
pentobarbital-származék
jól oldódik vízben
direkt myokardium depressziót okozhat
akut intermittáló pophyriában szenvedő betegnél kontraindikált

Amikor elégedett a megoldásokkal, írja át és rögzítse azokat a VÁLASZALAPra.
A VÁLASZLAPon minden kérdés száma mellett öt oszlop található A, B, C, D és E jelöléssel. Minden
oszlopban két kör található „T” (True=IGAZ) és „F” (False=HAMIS) felirattal. Ha úgy gondolja, hogy a
válasz „igaz”, akkor a „T” jelű kört satírozza be teljesen.; ha úgy gondolja, hogy a válasz „hamis”,
akkor a „F” jelű kört satírozza be teljesen.
Ha például úgy dönt, hogy az előbbi példakérdésben a B, D és E válasz igaz, és az A és C válasz
hamis, akkor a VÁLASZLAPon ceruzájával az adott kört teljes mértékben besatírozza, az alábbi
ábrának megfelelően:

Minden korrekt válasz egy pozitív pontot kap. AZ INKORREKT VÁLASZOK NEM JÁRNAK BÜNTETŐ
PONT LEVONÁSÁVAL. A jelölés nélkül hagyott válaszok nem kapnak pontot. A VIZSGÁZÓKNAK
MINDEN KÉRDÉST MEG KELL VÁLASZOLNIUK.
A vizsgája értékelésénél kizárólag a VÁLASZLAPja kerül pontozásra; a KÉRDÉSEKET
TARTALMAZÓ FÜZETBEN szereplő jegyzetek - mivel csak az ön személyes használatára
szolgálnak - figyelmen kívül lesznek hagyva.
A vizsgázók számai előre nyomtatva minden VÁLASZLAP bal felső sarkában kerültek feltüntetésre.
Kérjük, ellenőrizze, hogy vizsgázó száma helytálló.
HA NEM PONTOSAN KÖVETI A FENTI INSTRUKCIÓKAT, FENNÁLL A VESZÉLY, HOGY A
SZÁMÍTÓGÉP ELUTASÍTJA A VÁLASZLAPJÁT.

