
 

Datum: 

Třída: 

Pohlaví: Muž /Žena 

 

Dotazník na téma – Virové hepatitidy   

 

1) Co je to hepatitida? a) infekční onemocnění slinivky 

b) onemocnění sleziny bakteriálního původu 

c) onemocnění jater virového původu 

d) zánětlivé onemocnění ledvin 

2) Jaké typy hepatitid znáš? a) A,B 

b) A,B,C,D,E,G  

c) A,C,D,F 

d) A,B,C 

3) Jakým způsobem se přenáší virová hepatitida A? 

 a) z matky na dítě (plod) v těhotenství 

b) bodnutím hmyzem 

c) nechráněným pohlavním stykem 

d) špinavýma rukama 

4) Znáš laický název pro virovou hepatitidu A běžně používaný širokou veřejností? 

……………………………………………………………………………………………….. 

5) Jak se NEpřenáší virová hepatitida B? 

a) nesterilní injekční jehlou 

b) z matky na dítě (plod) v těhotenství 

c) krví a nechráněným pohlavním stykem 

d) znečištěnými potravinami a kontaminovanou vodou 

6) Proti kterým hepatitidám existuje vakcinace (očkování)? 

a) A,D 

b) A,C  

c) A,C,F 

d) A,B 



 

7) Co znamená pojem chronická hepatitida? 

a) hepatitida, při které se objeví žluté zbarvení kůže 

b) zánětlivé onemocnění jater trvající déle jak 6 měsíců  

c) hepatitida, při které dojde k úplnému selhání jater 

8) Co je to ikterus?  

 a) nadměrný rozpad červených krvinek 

b) hromadění bilirubinu způsobující žloutenku 

c) odumírání tkání sliznic orgánů 

9) Dělá se při odběru krve dárcům v ČR vyšetření na hepatitidy?   

� ANO � NE � NEVÍM 

10) Kde bys ve svém těle našel (a) játra? 

a) na levé straně břišní dutiny pod srdcem 

b) pod bránicí na pravé straně břišní dutiny 

c) v dutině břišní pod bránicí a za žaludkem 

11) Z nabízených možností vyber nejspolehlivější způsob prevence proti hepatitidám:  

a) zdravý životní styl 

b) očkování 

c) sexuální abstinence 

d) jaterní dieta 

12) Je očkování proti hepatitidě B povinné? 

a) ne 

b) ano u všech občanů ČR 

c) ano u novorozenců, osob pracujících ve 

zdravotnických zařízeních či pracujících s biologickým 

materiálem. 

13) Jak dlouho vakcinace proti hepatitidám přetrvává? 

a) měsíce 

b) roky 

c) celoživotně 

14) Jsi očkovaný(á) proti některé z hepatitid? � ANO � NE � NEVÍM 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku 


