
Baza pytań do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu

Końcowego

Bioetyka i prawo medyczne

Pytanie nr 1

Organem uprawnionym do wizytacji lekarza wykonującego zawód w ramach

indywidualnej praktyki zawodowej jest:

A. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

B. okręgowa izba lekarska.

C. Rzecznik Praw Pacjenta.

D. sędzia sądu lekarskiego.

E. starosta prowadzący rejestr praktyk lekarskich.

Pytanie nr 2

Czy każdy lekarz może wystawić kartę zgonu pacjenta?

A. nie, prawo to posiada wyłącznie lekarz medycyny; nie ma takiego prawa

lekarz dentysta.

B. nie, podobnego prawa nie posiadają członkowie Wojskowej Izby

Lekarskiej.

C. tak, w Polsce prawo to posiadają wszyscy lekarze, w tym dentyści.

D. tak, prawo takie posiadają wszyscy lekarze oraz felczerzy.

E. tak, prawo to posiadają wszyscy lekarze oraz kierujący działaniami

Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Pytanie nr 3

Wykonanie zabiegu leczniczego przez lekarza dentystę bez zgody pacjenta:

A. nie jest przestępstwem ani wykroczeniem.

B. jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego.



C. jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego.

D. jest przestępstwem ściganym z urzędu.

E. jest wykroczeniem.

Pytanie nr 4

Czy lekarz pracujący na terenie oddziału szpitala klinicznego ma ustawowy

obowiązek uzyskać zgodę pacjenta na udział studentów w jego badaniu?

A. tak, udział studentów może mieć miejsce tylko za zgodą pacjenta lub jego

opiekuna prawnego.

B. tak, ale niezbędna jest także zgoda lekarza kierującego oddziałem.

C. polskie przepisy ustawowe nie wymagają takiej zgody.

D. tak, ale obowiązek uzyskania takiej zgody mogą uchylić wewnętrzne

regulaminy szpitala.

E. tak, ale obowiązek uzyskania takiej zgody mogą uchylić wewnętrzne

przepisy uczelni.

Pytanie nr 5

Jakie zasady etyczne według T. L. Beauchampa i J. F. Childressa powinny

znajdować się u podłoża podejmowania decyzji we współczesnej

medycynie?

1) poszanowania autonomii pacjenta;

2) nieszkodzenia;

3) równości;

4) działania dla dobra pacjenta;

5) sprawiedliwości.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.

B. 1,2,4,5.

C. 2,3.

D. 1,5.

E. wszystkie wymienione.



Pytanie nr 6

Lekarz dentysta został skazany prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu

Lekarskiego za popełnienie błędu medycznego na karę zawieszenia prawa

wykonywania zawodu na okres 2 lat. Jest jednak przekonany, że prowadził

leczenie pacjenta prawidłowo. Nie zgadza się więc z takim rozstrzygnięciem

i zamierza je zaskarżyć. Kasację od tego wyroku może złożyć do:

A. ministra właściwego do spraw zdrowia.

B. Sądu Najwyższego.

C. Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

D. Trybunału Konstytucyjnego.

E. Prezydenta RP.

Pytanie nr 7

Czy w Polsce obowiązuje Karta Praw Pacjenta?

A. jest ona integralnym elementem polskiego ustawodawstwa.

B. stanowi część ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

C. jest to element ustawy o działalności leczniczej.

D. dokument ten tworzy obecnie Rzecznik Praw Pacjenta.

E. karta była obwieszczeniem Ministra Zdrowia, które obecnie nie

obowiązuje.

Pytanie nr 8

Pacjent/ka ma ustawowo zagwarantowane prawo do:

1) informacji o swoim stanie zdrowia uzyskiwanej od lekarza dentysty;

2) poszanowania godności i intymności podczas udzielania świadczeń

stomatologicznych;

3) poufności informacji dotyczących Jego/Jej leczenia stomatologicznego;

4) zgłoszenia lekarzowi dentyście działania niepożądanego leku związanego

z leczeniem stomatologicznym.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.

B. 1,2,3.



C. wszystkie wymienione.

D. 2,3,4.

E. 1,3.

Pytanie nr 9

Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej

prowadzi:

A. Naczelny Sąd Lekarski.

B. wojewoda.

C. Minister Zdrowia.

D. Naczelna Rada Lekarska.

E. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Pytanie nr 10

Po śmierci Pana X do gabinetu stomatologicznego, w którym leczyła się cała

rodzina Pana X, przychodzi ojciec Pana X i syn Pana X. Ojciec Pana X

domaga się ujawnienia synowi Pana X informacji o przebiegu leczenia

endodontycznego, jakiemu poddany był Pan X. Dzień wcześniej teściowa

Pana X poinformowała stomatologa, że nie wyraża zgody na ujawnienie

jakichkolwiek informacji o przebiegu leczenia stomatologicznego Pana X.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza

dentysty, stomatolog:

A. nie może ujawnić jakichkolwiek informacji o leczeniu Pana X po jego

śmierci, ponieważ sprzeciwia się temu teściowa Pana X.

B. nie może ujawnić jakichkolwiek informacji o leczeniu Pana X po jego

śmierci, ponieważ stanowiłoby to złamanie tajemnicy lekarskiej.

C. może ujawnić informacje o leczeniu Pana X po jego śmierci na żądanie

ojca Pana X jedynie, gdy ten posiada zgodę Pana X na piśmie.

D. może ujawnić informacje o leczeniu Pana X po jego śmierci na żądanie

ojca Pana X jedynie po uzyskaniu zgody sądu.

E. może ujawnić informacje o leczeniu Pana X po jego śmierci, pomimo

sprzeciwu teściowej.



Pytanie nr 11

Czy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobligowany, by

udostępnić dokumentację medyczną Narodowemu Funduszowi Zdrowia?

A. tak, ale za zgodą sądu.

B. nie, w ten sposób naruszałby tajemnicę lekarską.

C. tak, ale wyłącznie za zgodą prokuratury.

D. tak, zasada ta wynika z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw

Pacjenta.

E. tak, ale wyłącznie za zgodą pacjenta.

Pytanie nr 12

Lekarz dentysta zamierza ubiegać się o mandat w wyborach

parlamentarnych. Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej może wyrazić zgodę

na umieszczenie na plakatach wyborczych swojego zdjęcia:

A. tylko w wyborach do senatu.

B. o ile występuje w ubraniu cywilnym.

C. o ile nie wykonuje czynnie zawodu lekarza dentysty.

D. za zgodą właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej.

E. wszystkie powyższe są fałszywe.

Pytanie nr 13

Lekarz dentysta zamierzający rozpocząć praktykę zawodową powinien

złożyć wniosek o wpis do rejestru takich praktyk prowadzony przez:

A. właściwego miejscowo wojewodę.

B. ministra właściwego do spraw zdrowia.

C. urząd gminy, w którym lekarz dentysta uzyskał wpis do Krajowego

Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej.

D. właściwego burmistrza, wójta lub prezydenta miasta.

E. okręgowej rady lekarskiej właściwej dla miejsca wykonywania praktyki



zawodowej lekarza dentysty.

Pytanie nr 14

Rejestr praktyk zawodowych lekarzy dentystów prowadzi:

A. wojewoda.

B. Minister Zdrowia.

C. okręgowa rada lekarska.

D. konsultant wojewódzki w odpowiedniej dziedzinie stomatologii.

E. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Pytanie nr 15

Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej lekarz dentysta wypełniając swoje

obowiązki zawodowe:

A. może różnicować pacjentów ze względu na ich sytuację materialną.

B. powinien szanować człowieka bez względu na wiek, rasę, narodowość,

sytuację materialną i inne uwarunkowania.

C. może decydować o jakości leczenia, stosowanych terapiach różnicując

pacjentów ze względu na wiek.

D. może różnicować pacjentów ze względu na rasę lub kolor skóry.

E. nie ma wskazań bioetycznych co do relacji pacjent-lekarz.

Pytanie nr 16

Sąd cywilny może zasądzić od lekarza na rzecz pacjenta zadośćuczynienie

pieniężne za naruszenie prawa pacjenta do:

A. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

B. informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i

leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo

zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

C. dostępu do dokumentacji medycznej w postaci wydania oryginału lub

sporządzenia kopii.



D. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

E. informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez

lekarza w prywatnym gabinecie.

Pytanie nr 17

Zasadą etyczną obcą tradycyjnej, paternalistycznej etyce lekarskiej jest:

A. zasada szacunku dla autonomii pacjenta.

B. zasada działania dla dobra pacjenta.

C. zasada niekrzywdzenia.

D. zasada dbałości o godność zawodu lekarza.

E. zasada szacunku dla prywatności pacjenta.

Pytanie nr 18

Rzecznik Praw Pacjenta jest:

A. centralnym organem administracji rządowej podległym Prezesowi Rady

Ministrów.

B. organem powoływanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

C. pracownikiem szpitala analizującym stopień przestrzegania praw i

wolności pacjenta na terenie danej placówki.

D. przedstawicielem organizacji pozarządowej lobbującej na rzecz

pacjentów.

E. terenowym organem administracji rządowej podległym wojewodzie.

Pytanie nr 19

Do lekarza dentysty zgłaszają się rodzice z 14-letnią córką, u której ma być

wykonany skomplikowany i poważny zabieg resekcji zęba. Jakie są

wówczas zasady odbierania zgody na taki zabieg?

A. konieczne jest zastosowanie konstrukcji zgody kumulatywnej, tj.

uzyskanie jej zarówno od małoletniej pacjentki, jak i jej rodziców.

B. wystarczające jest uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego, nie ma

potrzeby odbierać zgody od małoletniej pacjentki.



C. konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, ale ze względu na

poważny charakter planowanej interwencji medycznej należy także uzyskać

zezwolenie sądu opiekuńczego.

D. wystarczająca jest zgoda tylko jednego z rodziców, nawet jeśli drugi

sprzeciwia się planowanemu zabiegowi.

E. lekarz powinien uzyskać zgodę swego przełożonego, a jeśli takiego nie

ma, okręgowej rady lekarskiej właściwej miejscowo dla prowadzonej praktyki

zawodowej.

Pytanie nr 20

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty wymaga uzyskania zgody

pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego) w formie pisemnej:

A. na każde świadczenie zdrowotne.

B. tylko na wykonanie zabiegu operacyjnego.

C. tylko na zastosowanie metody leczenia stwarzającej podwyższone ryzyko

dla pacjenta.

D. tylko na wykonanie zabiegu operacyjnego lub na zastosowanie metody

leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta.

E. tylko w sytuacji sporu między pacjentem a lekarzem co do skuteczności

proponowanej przez lekarza metody leczenia lub diagnostyki.

Pytanie nr 21

Dlaczego lekarz / lekarz dentysta ma obowiązek stosować się do uchwał

organów izb lekarskich?

A. wynika to z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

B. jest to norma deontologiczna wyrażona w kodeksie etyki lekarskiej.

C. jest to zasada wprost wynikająca z tradycji wykonywania zawodu lekarza.

D. wynika to z przepisów ustawy o izbach lekarskich.

E. jest to konstytucyjna zasada wynikająca z zasad funkcjonowania

samorządów zawodowych.

Pytanie nr 22



W gabinecie lekarza dentysty wykonującego zawód w ramach indywidualnej

praktyki zawodowej podczas wizytacji okręgowej izby lekarskiej osoby

wykonujące czynności wizytacyjne mają prawo:

1) żądania przekazania informacji i udostępnienia dokumentacji;

2) wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

3) udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń

stomatologicznych;

4) wglądu do dokumentacji medycznej;

5) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień;

6) żądania okazania dokumentów fiskalnych.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.

B. 1,2,3,4.

C. 1,6.

D. 3,4,5,6.

E. 1,2,3,4,5.

Pytanie nr 23

Czy zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej lekarz dentysta może posługiwać

się metodami niezweryfikowanymi naukowo?

A. tak, jeżeli uzna, że będzie to dobre dla pacjenta.

B. tak, jeżeli oceni, że metody te będą skuteczne.

C. tak, ale tylko w przypadkach ratowania życia pacjenta.

D. nie, lekarzowi nie wolno posługiwać się metodami niezweryfikowanymi

naukowo.

E. tak, jeżeli pacjent go o to poprosi.

Pytanie nr 24

W świetle polskiego prawa karnego, wykonanie zabiegu leczniczego bez

zgody pacjenta jest czynem zabronionym, którego sprawca podlega karze

grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ściganie sprawcy tego czynu następuje:

A. z powództwa cywilnego.



B. z urzędu.

C. z oskarżenia prywatnego.

D. na wniosek dyrektora podmiotu leczniczego, w którym doszło do czynu.

E. na wniosek pokrzywdzonego.

Pytanie nr 25

Według ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek

wykonywać zawód zgodnie z:

1) wskazaniami wiedzy naukowej, utrwalonymi zwyczajami i tradycją

zawodu;

2) wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej;

3) najnowszymi i najbardziej skutecznymi uznanymi metodami i środkami

zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób;

4) dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i

leczenia chorób;

5) zasadami etyki zawodowej;

6) należytą starannością.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,4,5,6.

B. 1,3,6.

C. 2,3,5,6.

D. 1,5,6.

E. 2,4,5,6.

Pytanie nr 26

Lekarz dentysta zamierza przeprowadzić eksperyment medyczny polegający

na testowaniu nowych wypełnień ubytków zębowych. Uczestnikami

eksperymentu mają być osoby małoletnie. W takim wypadku musi uzyskać:

1) zgodę wyłącznie przedstawiciela ustawowego dziecka;

2) jeśli dziecko ukończyło 16 lat - zgodę jego oraz jego przedstawiciela

ustawowego;

3) zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka lub jego opiekuna

faktycznego;

4) jeśli dziecko nie ukończyło 16 lat, ale może z rozeznaniem wypowiedzieć

się na temat swego udziału w eksperymencie - zgodę jego oraz jego



przedstawiciela ustawowego;

5) zgodę wyrażoną przez sąd opiekuńczy.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 1.

B. 2,4.

C. 3,5.

D. tylko 5.

E. 2,4,5.

Pytanie nr 27

Czy lekarz może udzielić tzw. inne świadczenie zdrowotne bez zgody

pacjenta?

A. lekarz w każdej sytuacji powinien uzyskać zgodę pacjenta na

przeprowadzenie zabiegu.

B. w podobnej sytuacji zawsze musi być przedstawiona zgoda sądu

opiekuńczego.

C. lekarz posiada takie prawo w chwili, w której pacjent wymaga

niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie

może wyrazić zgody.

D. może podjąć takie działanie, ale tylko po konsultacji z innym lekarzem-

specjalistą.

E. lekarz posiada takie prawo, ale wcześniej obowiązany jest uzyskać zgodę

lub też powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego.

Pytanie nr 28

Najważniejszym dokumentem międzynarodowym określającym etyczne

zasady prowadzenia naukowych badań medycznych z udziałem ludzi jest:

A. deklaracja Genewska z 1948 roku (z późniejszymi zmianami).

B. deklaracja Helsińska z 1964 roku (z późniejszymi zmianami).

C. deklaracja z Sydney z 1968 roku (z późniejszymi zmianami).

D. deklaracja Hawajska z 1977 roku.



E. Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 roku.

Pytanie nr 29

Deklaracja Genewska, przyjęta przez Światowe Stowarzyszenie Lekarzy w

1948 roku i ostatnio zmieniona w 2017 roku, to:

A. dokument potępiający działania lekarzy nazistowskich podczas II wojny

światowej.

B. deklaracja wiary lekarzy - ich przywiązania do wartości chrześcijańskich.

C. współczesna wersja przysięgi lekarskiej.

D. dokument określający etyczne zasady postępowania lekarza w sytuacji

wojny.

E. dokument określający etyczne zasady postępowania lekarzy wobec

uchodźców.

Pytanie nr 30

Czy zgodnie z zapisami Kodeksu Etyki Lekarskiej lekarz ma obowiązek

ujawnienia zauważonych faktów zagrożenia zdrowia lub życia w wyniku

łamania praw człowieka?

A. nie, nie ma podobnych unormowań w polskim Kodeksie Etyki Lekarskiej.

B. nie, ale nakaz taki wprowadzony został w treści kolejnych Stanowisk

wydanych przez Naczelną Izbę Lekarską.

C. nie, ale nakaz taki wynika z treści orzeczeń Naczelnego Sądu

Lekarskiego.

D. nakaz taki w sposób bezpośredni sformułowany został w treści Kodeksu

Etyki Lekarskiej.

E. Kodeks Etyki Lekarskiej stanowi, że lekarz ma jedynie prawo (a nie

obowiązek) ujawnienia podobnych informacji.

Pytanie nr 31

Lekarz dentysta zlecił wykonanie badań diagnostycznych u pacjenta, który

posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Gdy lekarz uzyskał ich

wyniki, zwrócił się do niego małżonek pacjenta o wydanie tych wyników.

Uzasadnił bowiem, że pacjent nie może przybyć osobiście, gdyż aktualnie



pracuje. Jakie powinno być postępowanie lekarza?

A. może wydać wyniki badań, ale tylko wówczas, gdy pacjent upoważnił go

do tego w formie pisemnej.

B. może wydać wyniki badań, gdyż małżonek jest osobą bliską pacjenta.

C. nie może wydać wyników ani pacjentowi, ani jego małżonkowi, gdyż

stanowią one własność szpitala.

D. może wydać wyniki badań, pod warunkiem, że małżonek pacjenta

zobowiąże się nie ujawnić ich osobom nieuprawnionym.

E. może wydać wyniki badań, jeśli uzna, że postępowanie takie będzie

służyło interesowi pacjenta.

Pytanie nr 32

Czy Izba lekarska jest obowiązana do czuwania nad przestrzeganiem zasad

etyki i deontologii lekarskiej?

A. tak - obowiązek taki zapisany jest w Kodeksie Etyki Lekarskiej oraz w

ustawie o izbach lekarskich.

B. tak - obowiązek taki wypływa z wieloletniej tradycji działań izb lekarskich.

C. nie bezpośrednio - obowiązek taki posiada komisja bioetyczna tworzona

przez izbę lekarską.

D. nie - nie ma dokumentów, które odnosiłyby się do podobnego problemu.

E. tak - obowiązek taki zapisany jest w ustawie o zawodach lekarza i lekarza

dentysty.

Pytanie nr 33

Co nie jest zdarzeniem medycznym zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i

Rzeczniku Praw Pacjenta?

A. zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym.

B. uszkodzenie ciała pacjenta.

C. rozstrój zdrowia pacjenta.

D. śmierć pacjenta.



E. uszkodzenie odzieży pacjenta.

Pytanie nr 34

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etyki Lekarskiej, najwyższym nakazem

etycznym lekarza jest:

A. stać na straży godności zawodu lekarza.

B. działać zgodnie z własnym sumieniem.

C. szanować kolegów lekarzy i odnosić się do nich z życzliwością.

D. działać dla dobra chorego.

E. bezwzględnie przestrzegać prawa.

Pytanie nr 35

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w

dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej

m.in. oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o

jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych.

Upoważnienie takie udzielane jest na następujących zasadach:

1) pacjent może upoważnić jedynie małżonka, rodzeństwo i pełnoletnie

dzieci;

2) pacjent może upoważnić dowolną osobę, ale tylko jedną;

3) pacjent może upoważnić dowolną liczbę osób;

4) każdorazowo pacjent musi uzasadnić udzielenie upoważnienia danej

osobie;

5) pacjent może zróżnicować zakres informacji, do których upoważnia

poszczególne osoby.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,4.

B. 2,4.

C. 3,5.

D. 1,5.

E. tylko 2.

Pytanie nr 36



Do gabinetu lekarza dentysty przychodzi policjant twierdząc, że działa na

polecenie prokuratora, dopytując się o stan zdrowia jednego z pacjentów.

Policjant wyjaśnia, że pacjent ten nie stawia się na wezwania na

przesłuchanie. Jak powinien zachować się lekarz?

A. przekazać informacje o stanie zdrowia pacjenta.

B. odmówić udzielenia informacji z uwagi na obowiązującą go tajemnicę

lekarską.

C. poinformować o stanie zdrowia tego pacjenta posterunek policji w formie

pisemnej.

D. poinformować pacjenta o wizycie policjanta.

E. zwrócić się do prokuratury o pisemną zgodę na zwolnienie z tajemnicy

lekarskiej.

Pytanie nr 37

Zadośćuczynienie zasądzone przez sąd cywilny przysługuje pacjentowi w

przypadku:

1) utraty zdolności do pracy w wyniku nieprawidłowego leczenia;

2) cierpień moralnych lub fizycznych poniesionych wskutek uszkodzenia

ciała lub rozstroju zdrowia;

3) poniesienia kosztów leczenia i rehabilitacji związanych z uszczerbkiem na

zdrowiu spowodowanym błędem medycznym;

4) odmowy dostępu do dokumentacji medycznej;

5) zawinionego naruszenia praw pacjenta.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,4.

B. 2,3.

C. 3,4.

D. 2,5.

E. 1,3,5.

Pytanie nr 38

Lekarz dentysta ma prawo nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta.

Prawo to:

A. nie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka w udzieleniu pomocy mogłaby



spowodować niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego rozstroju

zdrowia.

B. nie dotyczy pacjentów chorych psychicznie.

C. nie dotyczy pacjentów nietrzeźwych.

D. nie dotyczy pacjentów w trakcie pobytu w szpitalu.

E. nie jest ograniczone żadnymi wyjątkami.

Pytanie nr 39

Do lekarza dentysty zwrócił się pacjent o dostęp do jego dokumentacji

medycznej. Lekarz dentysta może pobrać opłatę za taką czynność, jeśli

udostępnia dokumentację:

1) do wglądu na miejscu;

2) poprzez wydanie oryginału;

3) poprzez wykonanie kopii lub wydruku;  

4) poprzez wykonanie odpisu;

5) poprzez wydanie informatycznego nośnika danych.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. wszystkie wymienione.

B. 2,3,4.

C. 1,2,5.

D. 3,4,5.

E. 2,3,4,5.

Pytanie nr 40

Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie z:

A. własnymi przekonaniami światopoglądowymi i doświadczeniem

życiowym.

B. przyjętymi w danym podmiocie leczniczym ustaleniami występującymi w

aktach wewnątrzorganizacyjnych oraz zasadami etyki.

C. aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki lekarskiej, dostępnymi mu

metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz z

należytą starannością.



D. wiedzą naukową, doświadczeniem życiowym, zasadami etyki.

E. najnowszymi ustaleniami nauki i poleceniami przełożonych oraz

Naczelnego Rzecznika Praw Pacjenta.

Pytanie nr 41

W świetle polskiego prawa, małoletni pacjent ma prawo do wyrażenia zgody

na proponowane świadczenie zdrowotne, obok przedstawiciela

ustawowego, jeśli małoletni pacjent ukończył:

A. 10. r. ż.

B. 12. r. ż.

C. 13. r. ż.

D. 15. r. ż.

E. 16. r. ż.

Pytanie nr 42

Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Medycznego dotycząca

badań wykonywanych z udziałem ludzi postanawia, że:

A. badania z udziałem ludzi są dozwolone i mogą być wykonywane bez

ograniczeń.

B. badania z udziałem ludzi mogą być prowadzone tylko w powołanych do

tego celu ośrodkach.

C. badania medyczne o charakterze naukowym dozwolone są wyłącznie na

zwierzętach.

D. badania z udziałem ludzi powinny być zakazane.

E. dokładny program i wykonanie każdego doświadczenia na człowieku

powinny być wyraźnie i jasno opisane w specjalnym protokole

doświadczenia. Protokół powinien zostać przedstawiony niezależnej komisji

do oceny i nadzorowania.

Pytanie nr 43

Pacjent odmówił zgody na usunięcie zęba mimo uświadomienia mu ryzyka

zapalenia wsierdzia związanego z utrzymywaniem ogniska ropnego.

Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej lekarz dentysta powinien:



A. dyskretnie uśpić chorego i wykonać zabieg.

B. podać leki psychotropowe, aby zmienić decyzję pacjenta.

C. stosować leczenie zgodne z zasadami sztuki medycznej, w zakresie na

jaki zgodził się pacjent.

D. stosować się do wszelkich życzeń chorego, również w obszarze

medycyny alternatywnej.

E. odmówić dalszego leczenia.

Pytanie nr 44

Lekarz dentysta, posiadający udziały w spółce produkującej pastę do zębów,

zamierza uczestniczyć w demonstracji na rzecz zwiększenia nakładów

Narodowego Funduszu Zdrowia na higienę jamy ustnej. Zgodnie z

Kodeksem Etyki Lekarskiej lekarz ten:

A. powinien ujawnić redaktorowi przygotowującemu reportaż o tej

demonstracji fakt posiadania akcji firmy produkującej pastę do zębów.

B. powinien uzyskać zgodę swoich pacjentów na udział w tej demonstracji.

C. powinien starać się o zachowanie anonimowości np. przez zakrycie

twarzy.

D. nie może uczestniczyć w takich demonstracjach.

E. wszystkie powyższe są fałszywe.

Pytanie nr 45

Zasadnicza, podstawowa relacja między pacjentem a lekarzem w procesie

leczniczym oparta jest na:

A. zaufaniu.

B. wniesionym honorarium.

C. wypełnieniu misji publicznej.

D. obowiązku niesienia pomocy medycznej.

E. uznanych kwalifikacjach zawodowych.



Pytanie nr 46

W ramach grupowej praktyki dentystycznej funkcjonującej jako spółka

partnerska świadczenia stomatologiczne mogą być udzielane wyłącznie

przez lekarzy dentystów:

A. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

B. będących partnerami tej spółki.

C. zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

D. zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło.

E. odbywających staż podyplomowy zatrudnionych na podstawie

porozumienia o wolontariacie.

Pytanie nr 47

Lekarz dentysta w milczeniu analizował przez pomyłkę radiogram zębów

pacjenta A, podczas kiedy na fotelu stomatologicznym siedział pacjent B.

Nie podjął na tej podstawie żadnej decyzji terapeutycznej i sam zauważył

pomyłkę. Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej:

A. powinien poinformować pacjenta A o ryzyku naruszenia tajemnicy

lekarskiej.

B. powinien poinformować pacjenta B o zagrożeniu błędną decyzją.

C. powinien poinformować obu pacjentów w formie ustnej.

D. powinien poinformować obu pacjentów w formie pisemnej.

E. nie ma obowiązków informowania żadnego z pacjentów.

Pytanie nr 48

Lekarz naruszy obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej, gdy ujawni

informacje związane z pacjentem, uzyskane podczas przeprowadzenia

badania lekarskiego:

A. państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, gdy dotyczą one

rozpoznania u tego pacjenta zachorowania na chorobę zakaźną.

B. rodzinie pacjenta za zgodą samego pacjenta.

C. pacjentowi w obecności innych pacjentów i osób odwiedzających tych



pacjentów, którzy są na wieloosobowej sali chorych podczas obchodu.

D. w przypadku, gdy zachowanie tajemnicy może stanowić

niebezpieczeństwo dla zdrowia innych osób.

E. gdy lekarz występuje w charakterze świadka w sprawie karnej i został

przez sąd zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej.

Pytanie nr 49

Czy Kodeks Etyki Lekarskiej wskazuje na zasadę „swobody działań

medycznych”?

A. nie, nie ma żadnych szczegółowych norm, które wskazywałyby na

podobne powiązanie.

B. jest to element oczywistych zasad współżycia społecznego.

C. tak, zasada ta stanowi kluczowy element postępowania lekarza, podobnie

jak swoboda sumienia oraz działanie zgodne ze standardami medycznymi.

D. nie, ale przepisy te wyrażone zostały w treści ustawy o zawodach lekarza

i lekarza dentysty.

E. jest to reguła stanowiąca element tzw. zawodowego prawa

zwyczajowego.

Pytanie nr 50

Pod jakim warunkiem lekarz dentysta ma prawo nie wyrazić zgody na udział

osoby bliskiej pacjentowi w chwili udzielania mu świadczeń zdrowotnych?

A. uzyskania zgody swojego przełożonego.

B. uzyskania zgody dyrektora szpitala.

C. istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego.

D. pojawienia się czynników istotnych ze względu na bezpieczeństwo

zdrowotne pacjenta.

E. istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.

Pytanie nr 51

Której z wymienionych kar nie może orzec względem lekarza dentysty sąd



lekarski?

A. odszkodowania na rzecz osoby pokrzywdzonej przez dentystę.

B. upomnienia.

C. nagany.

D. kary pieniężnej.

E. zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat.

Pytanie nr 52

Lekarz dentysta przeprowadzał z udziałem osób z zespołem Downa

eksperymenty bez zgody komisji bioetycznej. Ich wynikiem stała się nowa

skuteczna metoda leczenia dedykowana szczególnie takich osobom.

Zgodnie z Polskim Kodeksem Etyki Lekarskiej lekarz powinien opublikować

wyniki swoich badań:

A. w prasie popularnej.

B. na portalu społecznościowym.

C. na własnej stronie internetowej.

D. w prasie medycznej.

E. nie powinien ich publikować.

Pytanie nr 53

Względem lekarza zostało wydane prawomocne orzeczenie sądu

lekarskiego kończące postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności

zawodowej, na mocy którego został on uznany winnym i skazany na karę

zawieszenia prawa wykonywania zawodu. Od orzeczenia tego lekarz może

wnieść tzw. kasację do:

A. Naczelnego Sądu Administracyjnego.

B. Sądu Najwyższego.

C. Krajowego Zjazdu Lekarzy.

D. Ministra Zdrowia.

E. Ministra Sprawiedliwości.



Pytanie nr 54

Lekarz dentysta został pozbawiony prawa wykonywania zawodu

prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Lekarskiego. Nie zgadza się

jednak z takim rozstrzygnięciem i postanawia je zaskarżyć w drodze kasacji.

Składa się ją do:

A. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

B. Sądu Najwyższego.

C. ministra właściwego do spraw zdrowia.

D. Naczelnego Sądu Administracyjnego.

E. Okręgowego Sądu Pracy w Warszawie.

Pytanie nr 55

Czy lekarz ma prawo przeciwstawić się, by chory uzyskał opinię u innego

lekarza?

A. tak, posiada takie prawo, gdyż pacjent z nim nawiązał kontrakt

terapeutyczny.

B. tak, gdyż to wybrany przez pacjenta lekarz ponosi odpowiedzialność.

C. tak, to wyłącznie lekarz podejmuje w tym zakresie decyzję.

D. nie, pacjent posiada prawo do konsultacji z innym lekarzem.

E. tak, pacjent nie ma prawa do konsultacji z innym lekarzem.

Pytanie nr 56

Lekarz dentysta może przeprowadzić leczenie próchnicy powierzchniowej u

dorosłego pacjenta ubezwłasnowolnionego całkowicie po uzyskaniu:

A. zgody pacjenta, który dysponuje dostatecznym rozeznaniem i zgody jego

opiekuna faktycznego.

B. zgody pacjenta, nawet mimo braku zgody jego przedstawiciela

ustawowego.

C. zgody opiekuna faktycznego pacjenta.



D. zgody przedstawiciela ustawowego pacjenta, przy braku sprzeciwu

pacjenta, który dysponuje dostatecznym rozeznaniem.

E. zgody osoby bliskiej pacjentowi.

Pytanie nr 57

Do warunków dopuszczalności odstąpienia przez lekarza od leczenia

pacjenta należą:

1) dostatecznie wczesne uprzedzenie o tym pacjenta lub jego

przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego;

2) wskazanie realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innego

lekarza lub w innym podmiocie leczniczym;

3) konsultacja zamiaru odstąpienia z innym lekarzem;

4) uzyskanie zgody przełożonego, jeśli lekarz wykonuje swój zawód w

ramach stosunku pracy i wystąpią ważne powody do odstąpienia od

leczenia;

5) obowiązek uzasadnienia i odnotowania tego faktu w dokumentacji

medycznej.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 1,2,3,5.

C. 1,2,4,5.

D. 1,2,3,4.

E. 2,3,4,5.

Pytanie nr 58

Czy pacjent posiada prawo żądania, aby udzielający mu świadczeń

zdrowotnych zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie?

A. pacjent nie posiada takiego prawa.

B. podobna zasada istnieje, ale wyłącznie w przypadku pielęgniarek i

położnych.

C. pacjent posiada takie prawo.

D. pacjent posiada wyłącznie prawo żądania zasięgnięcia opinii innego

lekarza.

E. takie prawo istnieje, ale wcześniej sprawa musi być zgłoszona do



Rzecznika Praw Pacjenta.

Pytanie nr 59

Osobą bliską w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta i

Rzeczniku Praw Pacjenta jest:

1) małżonek;

2) osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;

3) każdy krewny oraz powinowaty do 3 stopnia w linii prostej albo bocznej;

4) przedstawiciel ustawowy pacjenta;

5) wyłącznie osoba wskazana przez pacjenta lub jego przedstawiciela

ustawowego.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3.

B. 3,4.

C. 1,2,3.

D. 1,2,4.

E. tylko 5.

Pytanie nr 60

W świetle przepisów ustawy o izbach lekarskich, sąd lekarski nie może

orzec kary:

A. upomnienia.

B. nagany.

C. pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

D. pozbawienia wolności do lat 2.

E. kary pieniężnej.

Pytanie nr 61

Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy z 1964 roku

(ostatnio zmieniona w 2013 roku) dotyczy:

A. problemów etycznych związanych z bazami danych dotyczących zdrowia

oraz biobanków.



B. etycznych zasad prowadzenia badań medycznych z udziałem ludzi.

C. wskazówek dla lekarzy dotyczących tortur i innego okrutnego,

nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz karania w związku z

zatrzymaniem i uwięzieniem.

D. stwierdzania śmierci i pobierania organów.

E. strajków głodowych.

Pytanie nr 62

Czy zdanie „Lekarz nie może uczestniczyć w akcie pozbawiania życia,

asystować w torturowaniu lub innym poniżającym traktowaniu człowieka”

jest prawdziwe?

A. tak, jest to fragment ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

B. tak, jest to fragment ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw

Pacjenta.

C. tak, ale nie wynika z polskich przepisów prawa, ani Kodeksu Etyki

Lekarskiej.

D. tak, jest to fragment Kodeksu Etyki Lekarskiej.

E. tak, cytat ten zaczerpnięty jest z kodeksu karnego.

Pytanie nr 63

Do lekarza dentysty zgłasza się rodzic z 14-letnią córką, u której ma być

wykonany zabieg usunięcia kamienia zębowego. Jaki jest wówczas zakres

obowiązku informacyjnego, ciążącego na lekarzu dentyście?

A. ze względu na to, że małoletnia nie podejmuje decyzji o leczeniu,

wystarczające jest przekazanie informacji jej przedstawicielowi

ustawowemu.

B. lekarz dentysta powinien udzielić informacji zarówno przedstawicielowi

ustawowemu dziecka, jak i jemu, ale pod warunkiem, że małoletnia wyraźnie

zwróci się o to do lekarza dentysty, a uzna on, że ze względu na jej stopień

rozwoju może ona zrozumieć przekazaną informację.

C. lekarz dentysta informuje oprócz przedstawiciela ustawowego również

małoletnią, w ale w zakresie i w formie potrzebnej do prawidłowego

przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i wysłuchuje jej

zdania.



D. lekarz dentysta może odstąpić w ogóle od informowania przedstawiciela

ustawowego i małoletniej, gdyż w przypadku prostych zabiegów nie jest

wymagana zgoda na leczenie.

E. lekarz dentysta informuje wyłączenie małoletnią, ponieważ ze względu na

niewielką skalę zabiegu wystarczająca jest jej zgoda.

Pytanie nr 64

Obowiązek zawarcia indywidualnej umowy OC dotyczy lekarza dentysty:

A. zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa

nieobecnego pracownika.

B. prowadzącego działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki

lekarskiej.

C. zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

D. zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony.

E. zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

Pytanie nr 65

Czy pacjent posiada prawo do leczenia bólu?

A. jedynie pośrednio - ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które obejmuje

też leczenie bólu.

B. jedynie pośrednio - ma prawo do poszanowania godności i intymności,

które obejmuje nieodzownie prawo do leczenia bólu, ale dotyczy ono tylko

stanów terminalnych.

C. polski ustawodawca nie wypowiada się na ten temat.

D. tak, wypowiada się na ten temat ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku

Praw Pacjenta.

E. tak, obowiązek taki definiuje ustawa o zawodach lekarza i lekarza

dentysty.

Pytanie nr 66

Czy lekarz dentysta ma obowiązek uzyskać zgodę od

ubezwłasnowolnionego całkowicie pacjenta na przeprowadzenie badania



lekarskiego?

A. tak, w sytuacji, gdy pacjent jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć

opinię w sprawie badania.

B. tak, zawsze ma taki obowiązek.

C. tak, ale wyłącznie, gdy oczekiwanie takie przedstawi opiekun prawny.

D. nie, musi uzyskać zgodę wyłącznie opiekuna prawnego pacjenta.

E. nie, musi uzyskać zgodę wyłącznie od opiekuna faktycznego pacjenta.

Pytanie nr 67

Czy lekarz dentysta może powołać się na klauzulę sumienia w wypadku

działań, których nie akceptuje z powodu przekonań, wyznawanych wartości,

lub wyznawanej wiary?

A. nie, gdyż obowiązujące przepisy nie wspominają o dentystach.

B. nie, klauzula sumienia dotyczy tylko lekarzy medycyny.

C. nie, klauzula sumienia dotyczy tylko lekarzy medycyny i pielęgniarek.

D. nie, klauzula sumienia dotyczy tylko lekarzy medycyny i ratowników

medycznych.

E. tak, klauzula sumienia dotyczy wszystkich lekarzy, w tym lekarzy

dentystów.

Pytanie nr 68

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza

dentysty:

1) kobiety w ciąży nie mogą uczestniczyć w eksperymencie badawczym;

2) kobiety w ciąży nie mogą uczestniczyć w eksperymencie leczniczym;

3) dzieci w fazie płodowej nie mogą uczestniczyć w eksperymencie

badawczym;

4) małoletni nie mogą uczestniczyć w eksperymencie badawczym;

5) osoby ubezwłasnowolnione nie mogą uczestniczyć w eksperymencie

badawczym.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.

B. 1,2,3.



C. 2,3,5.

D. 3,5.

E. 4,5.

Pytanie nr 69

Kodeks Etyki Lekarskiej nakazuje, aby:

1) lekarz przy wykonywaniu czynności zawodowych nie wykraczał poza

swoje umiejętności;

2) lekarz podczas praktyki nie wykraczał poza granice dziedziny, w której się

wyspecjalizował;

3) jeżeli zakres czynności zawodowych przewyższa umiejętności lekarza,

zwrócił się on do bardziej kompetentnego kolegi;

4) każdą czynność zawodową lekarz wykonał najpierw pod nadzorem

bardziej kompetentnego kolegi;

5) lekarz w miarę możliwości zawsze zasięgał opinii bardziej

doświadczonego kolegi.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. wszystkie wymienione.

B. 1,3.

C. 2,3.

D. 1,3,4.

E. 2,4,5.

Pytanie nr 70

Badanie lub udzielenie świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjenta jest

dopuszczalne jeśli lekarz dentysta:

A. uzyskał zgodę na takie działanie ze strony swego przełożonego.

B. powiadomił o wykonaniu takich czynności kierownika danej placówki

ochrony zdrowia.

C. przekazał informację o przeprowadzeniu takich zabiegów konsultantowi

wojewódzkiemu w danej dziedzinie medycyny.

D. udziela niezbędnego świadczenia osobie, która z racji stanu zdrowia lub

wieku nie ma możliwości wyrażenia opinii na temat leczenia.



E. uzyskał zgodę ze strony szpitalnej komisji etycznej lub centralnej komisji

etycznej działającej przy Ministrze Zdrowia.

Pytanie nr 71

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - z

zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie - podmiot udzielający

świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres

(licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego

wpisu):

A. 5 lat.

B. 10 lat.

C. 20 lat.

D. 30 lat.

E. 35 lat.

Pytanie nr 72

W myśl KEL w gabinecie dentystycznym obowiązek czuwania nad

prawidłowym prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej oraz

zabezpieczenia jej przed ujawnieniem spoczywa na:

A. informatyku.

B. osobie prowadzącej rejestrację.

C. Administratorze Danych Osobowych.

D. lekarzu dentyście.

E. wszystkich osobach pracujących w gabinecie solidarnie.

Pytanie nr 73

Za autora pierwszej starożytnej przysięgi lekarskiej potocznie uznaje się:

A. Arystotelesa ze Stagiry.

B. Hipokratesa z Kos.

C. Talesa z Miletu.



D. Pitagorasa z Samos.

E. Heraklita z Efezu.

Pytanie nr 74

W świetle polskiego prawa transplantacyjnego, osoba małoletnia może być -

w szczególnych przypadkach i tylko na rzecz rodzeństwa - dawcą:

A. szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.

B. szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej lub nerki.

C. szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, nerki lub płata wątroby.

D. nerki lub płata wątroby.

E. wszelkich rodzajów komórek, tkanek i narządów.

Pytanie nr 75

Do kategorii „osoby bliskiej” niewskazanej przez pacjenta ani

niepozostającej z nim we wspólnym pożyciu w rozumieniu ustawy o prawach

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, której lekarz może udzielić informacji o

stanie zdrowia pacjenta małoletniego poniżej 16 lat, pacjenta

nieprzytomnego oraz pacjenta niezdolnego do zrozumienia znaczenia

informacji, należy, między innymi:

A. najbliższy przyjaciel pacjenta.

B. osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad

pacjentem.

C. szwagier pacjenta.

D. teść lub teściowa pacjenta.

E. sąsiad pacjenta.

Pytanie nr 76

Lekarz dentysta traci prawo wykonywania zawodu ex lege w przypadku:

A. gdy przerwa w wykonywaniu zawodu trwa dłużej niż 5 lat.

B. ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego.



C. orzeczenia przez sąd karny kary zakazu wykonywania zawodu lekarza.

D. gdy okręgowa rada lekarska stwierdzi, że istnieje uzasadnione

podejrzenie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu.

E. naruszenia zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących

wykonywania zawodu.

Pytanie nr 77

Jeśli lekarz dostrzeże błędy w postępowaniu innego lekarza, powinien

zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej wszelkie uwagi:

A. przekazać jedynie pacjentowi, którego dotyczyło błędne postępowanie

innego lekarza.

B. zachować dla siebie, respektując nakaz zachowania tajemnicy lekarskiej.

C. przekazać Rzecznikowi Praw Pacjenta.

D. przekazać temu lekarzowi, a jeżeli błąd powoduje poważną szkodę -

również organowi izby lekarskiej.

E. przekazać wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach

medycznych.

Pytanie nr 78

Jaką rolę pełni zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty sąd

opiekuńczy?

A. podejmuje decyzję dotyczącą ubezwłasnowolnienia pacjenta.

B. podejmuje decyzję dotyczącą możliwości podjęcia koniecznych działań

medycznych (diagnostycznych lub terapeutycznych) mających na celu

uniknięcie zgonu pacjenta lub uszczerbku na jego zdrowiu w chwili, gdy

pacjent nie jest kompetentny do wyrażenia zgody, bądź zgody tej nie wyraża

jego opiekun prawny.

C. podejmuje decyzję dotyczącą możliwości przyjęcia pacjenta do szpitala

psychiatrycznego.

D. w Polsce nie ma takiej instytucji, jak sąd opiekuńczy.

E. na temat sądu opiekuńczego wypowiada się jedynie ustawa o ochronie

zdrowia psychicznego.



Pytanie nr 79

Zgodnie z KEL powołaniem lekarza jest:

A. wspieranie państwa w zwalczaniu chorób u ludzi, w tym zwłaszcza

chorób zakaźnych.

B. szerzenie wiedzy dotyczącej ochrony zdrowia człowieka, w tym

zwłaszcza zasad profilaktyki.

C. udzielanie wsparcia szczególnie dzieciom, osobom starszym, kobietom w

ciąży.

D. wsparcie kraju w zdrowotnych sytuacjach kryzysowych.

E. ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie

chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu.

Pytanie nr 80

Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej udział lekarza dentysty w pracach

towarzystw stomatologicznych jest:

A. bezwzględnym obowiązkiem w całym okresie aktywności zawodowej.

B. bezwzględnym obowiązkiem w okresie odbywania szkolenia

specjalizacyjnego.

C. obowiązkiem dotyczącym jedynie osób ze stopniem naukowym.

D. obowiązkiem ograniczonym możliwościami lekarza dentysty.

E. kwestią nieuregulowaną - KEL nie odnosi się do tego zagadnienia.

Pytanie nr 81

Czy lekarz może używać swojego nazwiska i wizerunku dla celów

komercyjnych?

A. KEL wskazuje, że lekarz nie powinien podejmować podobnych działań.

B. lekarz może podjąć podobne działanie wyłącznie za zgodą swojego

bezpośredniego przełożonego.

C. lekarz może podjąć podobne działanie wyłącznie za zgodą kierownictwa

lokalnej izby lekarskiej.



D. lekarz może podjąć podobne działanie wyłącznie za zgodą komisji

bioetycznej, w lokalnej izbie lekarskiej.

E. przepisy ustawowe oraz deontologiczne nie odnoszą się do wspomnianej

problematyki.

Pytanie nr 82

Lekarz dentysta naruszy prawo, jeżeli ujawni osobie bliskiej pacjenta

informacje związane z pacjentem, a uzyskane w związku z udzielanym

świadczeniem stomatologicznym, w następujących okolicznościach:

A. dorosły pacjent poinformowany o skutkach ujawnienia tajemnicy wyraził

zgodę na jej przekazanie, nawet jeśli istnieją znane mu niekorzystne skutki

jej ujawnienia.

B. dorosły pacjent jest zdolny do zrozumienia znaczenia informacji, a lekarz

nie pytając pacjenta o zgodę na ujawnienie informacji udziela informacji

osobie bliskiej.

C. zachowanie informacji w tajemnicy mogłoby spowodować

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób.

D. zgodę na ujawnienie tajemnicy po śmierci pacjenta wyraziła jedna z osób

bliskich, a inne osoby bliskie oraz sam pacjent za życia nie wyrazili

sprzeciwu.

E. zgodę na ujawnienie tajemnicy po śmierci pacjenta wyraziła jedyna

istniejąca osoba bliska i pacjent za życia się temu nie sprzeciwił.

Pytanie nr 83

Aby skutecznie dokonać ekstrakcji zęba u pacjenta z genetycznie

uwarunkowanym upośledzeniem umysłowym, lekarz dentysta zastosował

sedację i unieruchomienie głowy. Aby uniknąć zarzutu dyskryminacji osób ze

względu na dziedzictwo genetyczne, zgodnie z KEL powinien:

A. zastosować unieruchomienie głowy u wszystkich pacjentów.

B. zastosować sedację lub unieruchomienie głowy u wszystkich pacjentów.

C. zastosować sedację i unieruchomienie u wszystkich pacjentów, ale tylko

leczonych tego samego dnia.

D. stosować sedację i/lub unieruchomienie w zależności od własnej oceny

klinicznej.



E. nie wolno mu stosować ani sedacji ani unieruchomienia u innych chorych.

Pytanie nr 84

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza

dentysty zastosowanie tak zwanego „rozszerzenia pola operacyjnego”:

1) może nastąpić bez zgody pacjenta, ale jedynie po uzyskaniu zgody

opiekuna ustawowego lub opiekuna faktycznego;

2) może nastąpić bez zgody pacjenta, ale jedynie po uzyskaniu zgody sądu

opiekuńczego;

3) może nastąpić jedynie w przypadku zabiegu operacyjnego, jeśli

niepodjęcie działania groziłoby niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim

uszkodzeniem ciała lub ciężkim rozstrojem zdrowia;

4) może nastąpić w przypadku zabiegu operacyjnego, stosowania metody

leczniczej lub diagnostycznej, jeśli niepodjęcie działania groziłoby

niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub ciężkim

rozstrojem zdrowia;

5) nakłada na lekarza obowiązek poinformowania o podjętych działaniach

pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub

sądu opiekuńczego po zakończeniu zabiegu.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.

B. 1,4.

C. 2,3.

D. 2,4.

E. 4,5.

Pytanie nr 85

Bioetyka zmieniała normatywny model relacji lekarz-pacjent. Tradycyjny

model paternalistyczny ustąpił miejsca modelowi partnerskiemu.

Podstawową zasadą etyczną, na której opiera się model partnerski, jest

zasada:

A. szacunku dla autonomii pacjenta.

B. działania dla dobra pacjenta.

C. niekrzywdzenia.

D. sprawiedliwości.



E. ostrożności.

Pytanie nr 86

Czy zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej lekarz dentysta powinien podjąć

starania o uzyskanie zgody od osoby małoletniej na udzielenie jej

świadczenia zdrowotnego?

A. tak - ale wyłącznie w sytuacji, w której udziela świadczenia małoletniemu,

który jego zdaniem jest w stanie udzielić w sposób świadomy zgody.

B. nie - dentysta nie ma takiego obowiązku.

C. nie - lekarz dentysta zobowiązany jest uzyskać zgodę jedynie rodziców

lub opiekunów prawnych, jako osób posiadających pełną zdolność do

czynności prawnych.

D. tak- zobowiązany jest w przypadku każdego małoletniego.

E. nie - w przypadku osób małoletnich decyzję podejmuje samodzielnie

lekarz dentysta.

Pytanie nr 87

Lekarz może wykonać zabieg operacyjny stwarzający podwyższone ryzyko

dla pacjenta małoletniego, który ukończył lat 16, jeśli uzyskał:

A. zgodę ustną tego pacjenta i jednocześnie zgodę pisemną jego

przedstawiciela ustawowego.

B. zgodę pisemną tego pacjenta oraz jednocześnie zgodę pisemną jego

przedstawiciela ustawowego.

C. zgodę pisemną przedstawiciela ustawowego tego pacjenta oraz zgodę

sądu rodzinnego.

D. jedynie zgodę pisemną pacjenta małoletniego zdolnego do wyrażenia

świadomej zgody.

E. jedynie zgodę pisemną przedstawiciela ustawowego tego pacjenta.

Pytanie nr 88

Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przed

rozpoczęciem realizacji eksperymentu medycznego badacz ma obowiązek

uzyskać pozytywną opinię na temat projektu tego eksperymentu od:



A. Komisji Bioetyki przy Prezydium PAN.

B. Komisji ds. Etyki w Nauce PAN.

C. Ministra ds. zdrowia.

D. Ministra ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

E. właściwej komisji bioetycznej.

Pytanie nr 89

Kim jest opiekun faktyczny pacjenta?

A. to wyznaczona przez notariusza osoba sprawująca opiekę nad osobą

chorą.

B. to wyznaczona przez sąd osoba sprawująca opiekę nad pacjentem.

C. to wskazana przez pacjenta osoba, której udzielono prawa wglądu do

dokumentacji medycznej.

D. to osoba, która z mocy prawa sprawuje opiekę nad chorym.

E. to osoba, która bez obowiązku ustawowego sprawuje stałą opiekę nad

pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny

opieki takiej wymaga.

Pytanie nr 90

Towarzystwo Naukowe wydało wytyczne, w których określono sposób

leczenia pewnej choroby. W 6 miesięcy później lekarz dentysta przeczytał

nową wiarygodną publikację naukową, z której jednoznacznie wynikało, że

określony w tych wytycznych sposób leczenia jest szkodliwy dla chorych.

Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej lekarz dentysta powinien:

A. leczyć chorych zgodnie z dostępną wiedzą medyczną, wbrew wytycznym.

B. leczyć chorych zgodnie z wytycznymi, do czasu ich nowelizacji.

C. kierować takich chorych do ośrodków klinicznych.

D. odmówić leczenia do czasu wydania nowych wytycznych.

E. Kodeks Etyki Lekarskiej nie odnosi się do takich sytuacji.

Pytanie nr 91



Osobą bliską dla pacjenta korzystającego ze świadczeń stomatologicznych

w świetle definicji zawartej w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw

Pacjenta jest:

1) małżonek pacjenta;

2) dziecko pacjenta;

3) brat lub siostra małżonka pacjenta;

4) teściowa lub teść pacjenta;

5) ojciec lub matka pacjenta.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 1,2.

C. 1,2,4,5.

D. 1,3,4.

E. 1,3,4,5.

Pytanie nr 92

Czy lekarz ma prawo ograniczyć zakres przekazywanych pacjentowi

informacji dotyczących jego stanu zdrowia?

A. tak, ale tylko i wyłącznie za zgodą swojego przełożonego.

B. tak, w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla

pacjenta.

C. nie, nie posiada podobnego uprawnienia - naruszyłby w ten sposób

standardy etyczne zawodu.

D. tak, w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla

pacjenta, ale tylko za zgodą swojego przełożonego.

E. tak, ale zasada ta dotyczy tylko pacjentów ubezwłasnowolnionych oraz

małoletnich.

Pytanie nr 93

Lekarz dentysta może przeprowadzić leczenie stomatologiczne pacjenta,

który ukończył lat 16:

A. po uzyskaniu zgody pacjenta, ale bez zgody jego przedstawiciela

ustawowego.



B. bez zgody - na leczenie stomatologiczne nie jest wymagana specjalna

zgoda.

C. bez zgody pacjenta, ale po uzyskaniu zgody jego rodziców.

D. po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego, ale bez dodatkowej

zgody pacjenta.

E. po uzyskaniu zgody pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego.

Pytanie nr 94

Czy lekarz zobowiązany jest do bezpłatnego leczenia innych lekarzy oraz

ich rodzin?

A. nie ma podobnej zasady w polskim prawie i dokumentach

deontologicznych.

B. jest to jedynie stara zasada zapisana w Przysiędze Hipokratesa.

C. jest to dobry zwyczaj, do którego przestrzegania zachęca Kodeks Etyki

Lekarskiej.

D. lekarz posiada taki obowiązek.

E. podobne postępowanie zostało wprost pozostawione lekarskiemu

sumieniu.

Pytanie nr 95

Zasady etyki lekarskiej, obowiązujące lekarzy i lekarzy dentystów ustanawia:

A. Naczelna Rada Lekarska.

B. Krajowy Zjazd Lekarzy.

C. Sejm.

D. Minister Zdrowia.

E. Naczelny Sąd Lekarski.

Pytanie nr 96

Lekarz dentysta omyłkowo usunął pacjentowi zdrowy ząb, zamiast chorego.

W tej sytuacji powinien:



A. przede wszystkim poinformować pacjenta o zaistniałej sytuacji i

zaproponować naprawienie szkody.

B. usunąć też chory ząb i w żadnym przypadku nie przyznawać się do

błędu.

C. wytłumaczyć pacjentowi, że każdemu może zdarzyć się pomyłka i uznać

sprawę za zamkniętą.

D. jedynie zasięgnąć konsultacji u innego lekarza dentysty.

E. zgłosić zdarzenie do prokuratury.

Pytanie nr 97

Lekarz dentysta posługuje się pieczątką lekarską zawierającą jego dane w

postaci imienia i nazwiska, tytułu zawodowego i numeru prawa wykonywania

zawodu oraz informację o tym, że jest specjalistą implantologiem. Czy taka

treść pieczątki lekarskiej jest zgodna z prawem?

A. nie, nie jest zgodna z prawem, ponieważ taka specjalizacja nie istnieje.

B. nie, nie jest zgodna z prawem, ponieważ należałoby dookreślić, że chodzi

o specjalizację z zakresu implantologii stomatologicznej.

C. tak, jest zgodna z prawem, ponieważ lekarz dentysta może w ten sposób

informować pacjentów, że wykonuje usługi z zakresu implantologii.

D. tak, jest zgodna z prawem, ponieważ treść pieczątki lekarskiej powinna

zawierać informacje o kompetencjach lekarza, zatem powyższa informacja

jest uzasadniona.

E. nie, nie jest zgodna z prawem, ponieważ prawidłowa formuła powinna

brzmieć: „specjalista w dziedzinie implantologii”.

Pytanie nr 98

Lekarz dentysta nie może wykonywać swojego zawodu w ramach

działalności leczniczej w formie:

A. indywidualnej praktyki lekarskiej.

B. indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.

C. spółki cywilnej jako grupowa praktyka lekarska.

D. spółki komandytowej jako grupowa praktyka lekarska.



E. spółki jawnej jako grupowa praktyka lekarska.

Pytanie nr 99

Grupowa praktyka dentystyczna może być prowadzona w formie:

1) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

2) spółki jawnej;

3) spółki komandytowej;

4) spółki akcyjnej;

5) spółki cywilnej;

6) spółki partnerskiej.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,4,5.

B. 2,5,6.

C. 1,6.

D. 1,3,4.

E. 2,3,6.

Pytanie nr 100

Lekarz dentysta, po zbadaniu pacjenta, do dokumentacji medycznej wpisał

rozpoznanie o treści: caries profunda, oznaczając których konkretnie zębów

ono dotyczy. Kontrola dokumentacji wykazała, że taki wpis jest:

A. prawidłowy, ponieważ zawiera rozpoznanie choroby.

B. prawidłowy, ponieważ łacińska nazwa choroby jest zrozumiała dla

każdego dentysty, który zapoznałby się z tak sporządzoną dokumentacją.

C. nieprawidłowy, ponieważ jest niezrozumiały dla pacjenta.

D. nieprawidłowy, ponieważ rozpoznanie powinno być zapisane w języku

polskim i zakodowane wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.

E. nieprawidłowy, ponieważ zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii

Europejskiej, rozpoznanie powinno być zapisane w języku angielskim oraz

zakodowane wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i

Problemów Zdrowotnych ICD-10.

Pytanie nr 101



Lekarz dentysta posiadający tytuł specjalisty w zakresie stomatologii

zachowawczej i endodoncji, po zbadaniu pacjenta w poradni, proponuje mu

leczenie kanałowe dwóch zębów, stwierdzając, że jest ono niezbędne i nie

można zastąpić go inną metodą leczenia. W związku z tym pacjent żąda

zasięgnięcia opinii innego lekarza. Lekarz zaś twierdzi, że takie żądanie jest

nieuzasadnione. W zaistniałej sytuacji lekarz powinien:

A. odmówić takiemu żądaniu, ponieważ jako specjalista najlepiej wie, jaki

rodzaj leczenia jest potrzebny pacjentowi.

B. odmówić takiemu żądaniu, ponieważ nie jest pewien jaką opinię wyda

lekarz konsultujący ten przypadek.

C. odmówić życzeniu pacjenta, potwierdzając jego bezzasadność wpisem

do dokumentacji medycznej.

D. zadośćuczynić życzeniu pacjenta, mimo jego bezzasadności wykazanej

wpisem do dokumentacji medycznej.

E. zignorować życzenie pacjenta i przystąpić do leczenia.

Pytanie nr 102

Chirurg szczękowo-twarzowy, dyżurujący w szpitalu, przyjął na oddział

nieprzytomnego pacjenta po wypadku komunikacyjnym, u którego rozpoznał

złamanie rozprężające oczodołu. W ślad za pacjentem na oddział dotarła

jego teściowa oraz wnuk. Oboje oczekują od lekarza informacji o stanie

zdrowia chorego. Jak powinien w tej sytuacji zachować się lekarz?

A. powinien odmówić udzielenia informacji obu tym osobom, ponieważ

pacjent nie upoważnił żadnej z nich do uzyskiwania informacji na temat jego

stanu zdrowia.

B. powinien niezależnie poinformować o stanie zdrowia pacjenta obie te

osoby.

C. nie powinien informować żadnej z tych osób, ponieważ nie należą do

kręgu najbliższej rodziny pacjenta.

D. nie powinien informować teściowej, natomiast powinien poinformować

wnuka.

E. nie powinien informować wnuka, natomiast powinien poinformować

teściową.

Pytanie nr 103



W gabinecie lekarza dentysty, w którym wykonuje on usługi w ramach

indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, regularnie raz w miesiącu

pojawia się pacjent, który domaga się usunięcia wszystkich bolących go

zębów, chociaż lekarz nie stwierdza obiektywnej przyczyny tego bólu.

Lekarz dentysta w takiej sytuacji powinien:

A. zadośćuczynić prośbie pacjenta, ponieważ jest on pełnoprawnym

partnerem w relacji lekarz-pacjent i może żądać od lekarza spełnienia swojej

koncepcji leczenia.

B. zadośćuczynić prośbie pacjenta, ponieważ wykonując usługi prywatne,

ma obowiązek podążać za życzeniami pacjenta.

C. cierpliwie za każdym razem tłumaczyć pacjentowi nieracjonalność takiego

żądania, odwlekając podjęcie ostatecznej decyzji terapeutycznej.

D. odmówić prośbie pacjenta i nie podjąć takiego leczenia w obawie o

pociągnięcie go do odpowiedzialności prawnej przez pacjenta, który

zmieniłby zdanie po dokonaniu zabiegu.

E. odmówić prośbie pacjenta i nie podjąć takiego leczenia, ponieważ

względy medyczne przemawiają za brakiem wskazań do tego typu

interwencji.

Pytanie nr 104

Kto, w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych ma prawo

wnioskować o zorganizowanie konsylium lekarskiego?

A. tylko pacjent.

B. tylko lekarz z własnej inicjatywy.

C. lekarz z własnej inicjatywy, pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy.

D. pacjent lub osoba bliska pacjentowi.

E. pacjent lub wskazana przez pacjenta osoba.

Pytanie nr 105

Jakie konsekwencje mogą spotkać lekarza dentystę z tytułu naruszenia

prawa pacjenta do informacji w gabinecie dentystycznym?

A. zapłata odszkodowania za doznaną przez pacjenta krzywdę.



B. zapłata zadośćuczynienia i odszkodowania za szkodę wyrządzoną

pacjentowi.

C. zapłata grzywny na rzecz Rzecznika Praw Pacjenta.

D. zapłata zadośćuczynienia za doznaną przez pacjenta krzywdę.

E. poniesienie administracyjnej kary pieniężnej nakładanej przez Rzecznika

Praw Pacjenta.

Pytanie nr 106

Jeżeli rzecznik odpowiedzialności zawodowej uzna, że przyczyną

popełnienia przez lekarza dentystę przewinienia zawodowego polegającego

na nieprawidłowym przeprowadzeniu leczenia stomatologicznego pacjenta,

polegającego na wszczepieniu implantów w szczęce, na których zostało

wykonane stałe uzupełnienie protetyczne, co doprowadziło do powstania

stanów zapalnych w okolicy implantów 12 i 14, a w konsekwencji do

konieczności usunięcia tych implantów, było jego niedostateczne

przygotowanie zawodowe:

A. odstępuje od wydania orzeczenia.

B. występuje do właściwej okręgowej rady lekarskiej z wnioskiem o

powołanie komisji złożonej z lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych, która wydaje opinię o przygotowaniu zawodowym tego

lekarza.

C. informuje o tym fakcie Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i

występuje do Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o

przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej oceniającej przygotowanie

zawodowe tego lekarza dentysty.

D. kieruje lekarza dentystę na przeszkolenie i Lekarski Egzamin

Weryfikacyjny.

E. występuje do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z

wnioskiem o powołanie komisji, która wydaje opinię o przygotowaniu

zawodowym tego lekarza dentysty.

Pytanie nr 107

Jeżeli do lekarza dentysty zgłosi się pacjent, który złoży oświadczenie o tym,

że jest HIV-pozytywny, to lekarz ten:

A. może odmówić leczenia, ze względu na ochronę swojego zdrowia i życia.



B. może odmówić leczenia, ze względu na ochronę życia i zdrowia

pozostałych pacjentów.

C. nie może odmówić leczenia.

D. może odmówić leczenia, ze względu na to, że ma negatywne skojarzenia

związane z ewentualną przyczyną zakażenia pacjenta wirusem HIV.

E. może odmówić leczenia, bez podania przyczyny.


