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Egzamin testowy z chirurgii ogólnej
dla studentów VI roku I Wydzialu Lekarskiego

7 czerwca 2006 r.

Informacje dla zdajacych:

Egzamin sklada sie ze 100 zadan czterokrotnego wyboru (odpowiedz
prawidlowa i 3 dystraktory).

Wybór prawidlowej odpowiedzi jest liczony jako l punkt, wybranie odpowicd7.i
blednej lub brak odpowiedzi - jako O

Wyniki egzaminu obliczane sa komputerowo, a oceny wynikaja z analizy
krzywej Gaussa. Jezeli podczas rozwiazywania testu bedziecie Panstwo
mieli zastrzezenia co do jakiegos zadania, prosze zasygnalizowac to
Komisji. Analiza komputerowa poszczególnych zadan pozwala na ocene ich
wartosci, a w pojedynczych przypadkach moze spowodowac usuniecie zadania z
testu.

Uprzejmie prosimy o staranne zakreslanie odpowiednich pól na karcie
odpowiedzi. Mylnie zakreslona odpowiedz nalezy bardzo starannie wytrzec
gumka.

Prosze sprawdzic na karcie odpowiedzi swój numer, a karte podpisac na
odwrocie dlugopisem.

Zyczymy dobrych wyników

organizatorzy



. 3. Gojenie rany przez ziaminowanie (per secundarn intcntionem) ma miejsce w
przypadku

A. kazdej rany poza rana operacyjna"~
B. rany zaszytej szwem pierwotnie odroczonym-

'~ ' rany pokrytej pierwotnie przeszczepem skóry19i. rany zakazonej
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I.Szwy z nici nie wchlanialnej stosuje sie do
A. zespolenia przewodu zólciowego zjelitem
B. zaszycia otrzewnej
~szycia miesni powiezi
D. zespolen tetniczych i zylnych

2. Najlepszy dostep operacyjny przy operacjach watroby zapewnia ciecie
.A::;,posrodkowe od mostka do spojenia lonowego
(t!vpoprzeczne pod lukami zebrowymi
C. ukosne pod prawym hlkiem zebrowym
D. przezprostne prawe

7. Oparzenie II stopnia u osoby doroslej nalezy zakwalifikowac jako srednio
ciezkie, jezeli jego powierzchnia stanowi czesc powierzchni ciala wynoszaca

~. 10%(81'25%
C.35%
D.50%

8. Oparzenie prL:edniej powierzchni tulowia i jednej konczyny dolnej stanowi
czesc calkowitej powierzchni ciala (wedlug "reguly dziewiatek") wynoszaca
okolo

A.IO%
B.18%
C.27%

@36%
9. Pacjent z oparzeniem 50% powierzchni ciala, wai.acy 80 kg, powinien

otr~mac w pierwszej dobie plyny w ilosci okolo

(tA) 3 000 mi }!Y::.80 x ~5J.1 2.000B. 5000 mi
C. 7 000 mi
D. 10000 mI

4. Czynnikiem uposledzajacym gojenie sie rany jest
A. cukrzyca
B. terapia sterydowa

S:..Ieki cytostatyczne
(~)wszystkie wymienione

5. Najistotniejszym elementem profilaktyki zakazenia rany drobnoustrojami
beztlenowym jest w przypadku rany zanieczyszczonej

A: prawidlowe "chirurgiczne opracowanie" rany
~'profi1aktyczne podanie antybiotyku
C. czesta zmiana opatrunków z uzyciem wody utlenionej
D. unikanie zbyt czestej zmiany opatrunków

6. Objawy zakazenia rany paleczka zgorzeli gazowej, to
A. trzeszczenie gazu w tkankach nawet bez innych objawów

1 li· wysoka goraczka i ropny wyciek z rany
~ bardzo silny ból okolicy rany, tachykardia, stany majaczeniowe

D. rozlegle zaczerwienienie i obrzek w okolicy rany
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10. Zawartosc potasu w plynie wewnatrzkomórkowym wynosi (w mEq/l) okolo
A.4
B.20

~80~150

11. Kwasica metaboliczna jest typowym nastepstwem
A. obfitych wymiotów

@cukrzyey
C. niedoczynnosci tarczycy
D. wszystkich wymienionych

12. Najrzadziej przyczyna krwawienia z gómego odcinka przewodu

po~rmowego jest~nowotwór
B. wrzód trawienny-
C. niezyt krwotoczny-
D. zylaki przelyku
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13. Podczas endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego znaleziono
wrzód dwunastnicy, w dnie którego widoczny jest przylegajacy skrzep, bez
czynnego krwawienia. W skali Forrestajest to stopien

A. I a
B. I b

(On b"itr. III

14. Zalozenie zglebnika zoladkowego choremu krwawiacemu z przewodu
pokarmowego

A. jest niepotrzebne
B. jest przeciwwskazane, bo moze nasilac krwawienie

© pozwala kontrolowac nasilenie krwawienia
D. umozliwia podawanie do zoladka leków przeciwkrwotocznych

15. Leczenie operacyjne chorego krwawiacego z górnego odcinka przewodu
pokannowego jest wskazane w przypadku, gdy

A. chory trafia do szpitala w stanie ciez.kiego wstrzasu krwotocznego
B. endoskopowo nie udaje sie zatrzymac obfitego krwawienia z wrzodu
C. krwotok z wrzodu nawraca po skutecznym tamowaniu endoskopowym

@w kazdej wymienionej sytuacji

16. Nie uzasadnione jest przetaczanie choremu swiezo mrozonego osocza

A. w przypadku skazy krwotocznej spowodowanej przedawkowaniem
dikumarolu '.

6V dla uzupelnienia niedoborów bialkowych
C. podczas operacji chorego z niewydolnoscia watroby
D. wOlC

17. Przetoczenie HES (hydroksyetylowalla pochodna skrobii) jest wskazane

A. w oligowolemii spowodowanej np. obfitym krwotokiem
B. w stanach wstrzasu septycznego
C. w zapobieganiu wstrzasowi

@ we wszystkich wymienionych stanach
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18. Chory ma miec wykonana operacje z powodu guza jelita grubego.
Okolooperacyjna profilaktyke przeciwzakrzepowa nalezy zastosowac, jezeli

A. chory wczesniej otrzymywal leczenie przeciwzakrzepowe
B. u chorego stwierdza sie zmiany usposabiajace. do zakrzepicy zylnej (np.

zylaki)

C. istnieje niebezpieczenstwo zatorów tetniczych (np. migotanie
przedsionków)
zawsze, niezaleznie od ww. stanów

19. Profilaktyczna dawke drobnoczasteczkowej heparyny ustala sie w
zaleznosci od

A. wyniku oznaczenia APIT
B. wskaznika protrombinowego
C. wagi pacjenta

~oceny stopnia ryzyka wystapienia zakrzepicy

*'20. Terapeutyczna dawke drobnoczasteczkowej heparyny ustala sie w
zaleznosci od

A. wyniku oznaczenia APIT
B. wskaznika protrombinowego
C. wagi pacjenta

@ rozleglosci zmian zakrzepowych

21. Goraczka pojawiajaca sie w drugiej dobie u 60-letnigo chorego po wycieciu
zgorzelinowego wyrostka robaczkowego jest najczesciej spowodowana

@ powiklaniami plucnymi
B. ropniem wewnatrzotrzewnowym
C. zakazeniem rany
D. infekcja dróg moczowych ~

22. Goraczka pojawiajaca sie w szóstej dobie u 60-letnigo chorego po wycieciu
zgorzelinowego wyrostka robaczkowego jest najczesciej spowodowana

A. powiklaniami plucnymi -

A ropniem wewnatrzotrzewnowym&;J zakazeniem rany
D. infekcja dróg moczowyclv G/ -:>

23. Czynny drenaz ssacy jamy brzusznej stosuje sie w przypadku
A. trudnego do opanowania krwawienia do jamy brzusznej

~ przetoki jelitowej
C. wodobrzusza

D. we wszystkich wymienionych przypadkach
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~24. Najczestszaprzyczyna niedroznosci strangulacyjnej (z zadzierzgniecia)
bywa

....Al· przepuklina
B. nowotwór

@zrosty
D. przedostanie sie do jelita kamieni zólciowych-

25. Do Izby Przyjec zglasza sie wymiotujacy chory z objawami mechanicznej

nie~znosci jelit; w pierwszej kolejnosci nalezy
A zalozyc zglebnik do zoladka

. wykonac lewatywe
C. skierowac chorego na przegladowe zdjecie rtg brzucha
D. podac choremu Metoclopramid lub Torecan

26. Najczestszym niepomyslnym zjawiskiem wystepujacym u chorego, u
którego rozpoczyna sie zywienie dojelitowe, jest

Vi A. reakcja uczuleniowa

4 ~ goraczka
.. biegunka

. , . zaparcie

27.~.. skazaniem do zywienia dojelitowego drogajejunostomii moze byct~jwyniszczenie spowodowane niedroznoscia przelyku
B. ostre zapalenie trzustkiC~
C. niska niedroznosc przewodu pokarmowege-
D. kazde z wymienionych

:>/ 28. Nieprzytomnego chorego po rozleglym udarze mózgowym nie udaje sie
karmic doustnie. Zakladajac, ze stan taki bedzie sie utrzymywal przez dlugi
czas, w celu optymalnego sposobu odzywienia, nalezy

A..pozostawic na stale zglebnik zoladkowy-Wi zalozyc jejunostomie
C. wykonac endoskopowagastrostomi", (PEG)

'D. wlaczyc calkowite zywienie pozajelitowe

29. Calkowite zywienie pozajelitowe jest postepowaniem z wyboru w leczeniu

przetoki
A. zólciowej powstalej po resekcji watroby
B. powstalej wskutek nieszczelnosci zespolenia jelita cienkiego
C. powstalej po rozejsciu sie zespolenia jelita grubego

@ kazdej z wymienionych
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30. Wystapienie goraczki z dreszczami u chorego zywionego pozajelitowo od 2
tygodni, sklania przede wszystkim do

A. zmiany skladu mieszanki zywieniowej
B. sprawdzenia pozycji cewnika zywieniowego
©wymiany cewnika zywieniowego
D. poszukiwania przyczyny goraczki nie zwiazanej z zywieniem

31. Wydluzenie czasu kaolinowo-kefalinowego (APTI) moze byc
spowodowane

A. maloplytkowoscia -
B. niedoborem czynnika von WilIebranda'"

~ niedoborem czynników: XI, IX, VIII, X, V, II)). wszystkich wymienionych

32. Niebezpieczenstwo wystapienia zespolu uogólnionego wykrzepiania
wewnatrznaczyniowego (DIC) jest szczególnie duze u chorych operowanych z
powodu

A. tetniaków aorty
B. olbrzymich naczyniaków
C. nowotworów zlosliwych

® wszystkich wymienionych

33. Charakterystyczne dla DIC jest
A. wzrost liczby plytek -
B. zwiekszone stezenie fibrynogenu 

©zwiekszone stezenie d-dimeru
D. wszystkie wymienione

34. Kamica pecherzyka zólciowego
A. wystepuje u 5% populacji

~ jest czestsza u mezczyzn niz u kobiettJw ponad 25% przypadków przebiega bezobjawowo
D. w ok. 5% przypadków towarzyszy jej kamica przewodowa

35. Wprawdzie uwaza sie, ze bezobjawowa kamica pecherzyka zólciowego nie
musi byc wskazaniem do operacji, ale wskazaniem do planowego wykonania
cholecystektomii moze byc stwierdzana u chorego

A. choroba ukladu krazenia
B. cukrzyca
C. przewlekla obturacyjna choroba pluc

@J kazda z wymienionych
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41. Rak dróg zólciowych umiejscowiony we wnece watroby (guz Klatskina)
powinien byc uznany za nieoperacyjny, jezeli

A. nowotwór znajduje sie w splywie przewodów watrobowych

? B. naciek obejmuje lewy lub prawy przewód watrobowy
! @guz nacieka struktury naczyniowe wneki watroby

D. w kazdej wymienionej sytuacji

"

36. Bezwzglednym przeciwwskazaniem do próby laparoskopowego usuniecia
pecherzyka zólciowego jest

A. przebyta operacja brzuszna-
B. obecnosc wodniaka pecherzyka zólciowego

©podejrzenie zaawansowanego raka pecherzyka zólciowego
D. kazde z wymienionych

37. Optymalne postepowanie w przypadku kamicy pecherzyka zólciowego
wspólistniejacej z kamica przewodowa, powodujaca zablokowanie odplywu
zólci, to

A. dorazna cholecystektomia "otwarta" z kontrola i drenazem dróg
zólciowych

B. dorazna cholecystektomia "otwarta" i wykonanie zespolenia
przewodowo-dwunastniczego

(G. ECPW i endoskopowe usuniecie zlogów z prLewodu, wkrótce potem
. cholecystektomia laparoskopowa

D. cholecystektomia laparoskopowa, pózniej próba endoskopowego
usuniecia zlogów z przewodu

38. Badanie USG wykonane u chorego z dlugo trwajaca zóltaczka mechaniczna
(zaporowa)

A. zwykle umozliwia ocene poziomu przeszkody w odplywie zólci 

~czasem pozwala na identyfikacje charakteru przeszkody(~flrzy kwalifikacji chorego do operacji jego wynik wymaga uzupelnienia
'" innymi badaniami
D. wszystkie twierdzenia sa prawdziwe

39. Optymalnym (z punktu widzenia wartosci diagnostycznej i bezpieczeilstwa
chorego) badaniem, pozwalajacym na ocene stanu dróg zólciowych, jest

A. cholangiografia dozylna
B. cholangiografia przezskórna

tC)cholangiografia rezonansu magnetycznego."'0: endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW)

40. Najwieksza zaleta endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej
(ECPW) jest

A. mozliwosc uwidocznienia w kazdym przypadku calych dróg zólciowych

(fffi mozliwosc wykonanie zabiegu udrazniajacego drogi zólciowe, 'c'. mniejsza, niz w innych metodach diagnostycznych, czestosc
wystepowania powiklan

D. wszystkie twierdzenia sa prawidlowe

g
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42. Choroba usposabiajaca do rozwoju raka dróg zólciowych jest

A. torbielowatosc zewnatrzwatrobowych dróg zólciowych 1-

B. torbielowatosc wewnatrzwatrobowych dróg zólciowych ~
C. pierwotne stwardniajace zapalenie dróg zólciowych

iO? kazda z wymienionych

43. Chorego operowano z powodu przewleklego zapalenia pecherzyka
zólciowego Badanie histopatologiczne wykrylo w dnie pecherzyka naciek raka
zajmujacy cala grubosc sciany. Wykonane badanie USG nie uwidocznilo zmian
w miazszu watroby ani powiekszenia wezlów chlonnych. W tej sytuacji
puwinno sie

A. zalecic staranna obserwacje z czesto powtarzanymi badaniami USG ->

~ dla zapobiezenia wznowie zastosowac chemioterapie(90perowac chorego: wyciac loze pecherzyka i wezly chlonne wiezadla
watrobowo-dwunastniczego

D. naswietlac okolice lozy po usunietym pecherzyku

44. U chorego w 3 miesiace po cholecystektomii i rewizji dróg zólciowych
wystapila zóltaczka. Jej przyczyna moze byc

A. resztkowa kamica przewodowa
B. zwczenie w miejscu choledochotomii
C. nowotwór dróg zólciowych
CQ)kazde z wymienionych

45. U chorego, który przebyl ciezkie ostre martwicze zapalenie trzustki, w 4-tym
miesiacu po wypisaniu w dobrym stanie ze szpitala stwierdza sie w nadbrzuszu
obecnosc guza. Najprawdopodobniej jest to

A. krwiak trzustki

® torbiel rzekoma
f C. rak glowy trzustki
D. guz nie zwiazany z trzustka

9
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46. 6Q-Ietni chory zostal zakwalifikowany do operacji z powodu raka glowy
trzustki. Podczas operacji stwierdza sie znaczne poszerzenie przewodu
zólciowego, naciekanie na dwunastnice ze zwezeniem jej swiatla, naciek na
naczynia krezkowe i kilka przerzutów do watroby. Uzasadnione jest
postepowanie paliatywne w postaci

tf A. paliatywnej pankreatoduodenektomii
, B. zespolenia przewodu zólciowego z dwunasnica
tp. zespolenie przewodu zjelitem czczym i zespolenie zoladkowo-czcze

O. kazde z wymienionych

47. Guzy endokrynne trzustki moga powodowac objawy zwiazant: z
wydzielaniem

A. insuliny
B. gastryny

~glukagonutlEJ kazdego z wymienionych

48. Gruczolak trzustki wywodzacy sie z komórek p (wyspiak)
A. wystepuje zawsze jako pojedynczy guz
B. powoduje hipoglikemie oporna na podawanie glukozy
C. jego znalezienie podczas bywa trudne i moze wymagac sródoperacyjnej

USG

,,(@ wszystkie twierdzenia sa prawdziwe

49,,;r.;r spól wielogruczolowy typu I (MEN l) manifestuje sie najczesciejt!Y pierwotna nadczynnoscia przytarczyc, gruczolakiem przysadki i
gruczolakiem trzustki typu gastrinoma

B. wtórna niedoczynnosia przytarczyc, gruczolakiem przysadki i
gruczolakiem trzustki typu insl/finoma

C. nadczynnymi gruczolakami tarczycy i przysadki
D. niedoczynnoscia tarczycy, gruczolakiem grasicy i gruczolakiem trzustki

typu glucagonoma

50. Sposród nizej wymienionych przyczyn schylkowej niewydolnosci nerek,
naj<,;zesciej wskazaniem do przeszczepienia nerki jest

\Defropatia cukrzycowa
B. torbielowatosc nerek

C. zmiany niedokrwienne
O. nerczyca
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51. Optymalnym momentem kwalifikacji chorego ze schylkowa niewydolnoscia

ner~ do przeszczepienia narzadu jest([/Y okres przed rozpoczeciem leczenia dializami
B. pierwsze miesiace dializoterapii
C. po 2 - 3 latach dializoterapii
D. okres, gdy stosowanie dializ staje sie uciazliwe

52. Najmniej prawdopodobna jest mozliwosc utraty przeszczepionej nerki w
nastepstwie

,~ostrego odrL:ucanial§jsamoistnego pekniecia przeszczepionej nerki
C. zakrzepicy tetniczej
D. przewleklego odrzucania

53. Ograniczenie grupy potencjalnych zywych dawców narzadów do najblizszej
rodziny biorcy jest spowodowane

.19 wzgledanli genetycznymi
B. obawa przed handlem narzadami
C. checia unikniecia roszczen wobec placówek sluzby zdrowia
O. szansa unikniecia kosztownych badan zgodnosci tkankowej

54. Doroslej osoby zmarlej w mechanizmie smierci mózgu nie mozna

zak,.;»;alifikowac jako dawcy narzadów do przeszczepienia, jezeli()t.. zglosila ona za tycia sprzeciw w Centralnym Rejestrze
B. rodzina nie wyrazila na to zgody na pismie
C. objawy smierci mózgu wystapily po operacji neurochirurgicznej
D. kazda z tych okolicznosci stanowi przeciwwskazanie do pobrania

narzad6w

55. Bezwzglednym przeciwwskazaniem do pobrania watroby do
przeszczepiel1iajest stwierdzenie u dawcy

A. nowotworu mózgu
ll. alkoholizmu
(CJ obecnosci w surowicy przeciwcial anty-HEc
't5: kazde z wymienionych

56. Bezwzglednym przeciwwskazaniem do zakwalifikowania chorego jako
biorcy watroby jest

A. czynny alkoholizm
B. przebyta przed rokiem radykalna operacja raka jelita grubego

,,91" gruzlica pluc w trakcie leczeniatO) kazde z wymienionych

11
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57. Wskazaniem do przeszczepienia watroby choremu z wielotorbielowatoscia
narzadu jest zwykle

~ obawa przed rozwojem nowotworu zlosliwego(~krajna niewydolnosc torbielowato zmienionej watroby
.C. nadcisnienie wrotne i nawracajace krwotoki z zylaków przelyku
D. zlajakosc zycia spowodowana olbrzymimi rozmiarami watroby

58. Do przeszczepienia watroby kwalifikuje sie czesto chorych, u których nie
wystepujajeszcze objawy niewydolnosci narzadu. Sa to chorzy na

A. przewlekle stwardniajace zapalenie dróg zólciowych
B. choroby metaboliczne

~ torbielowatosc wewnatrzwatrobowych dróg zólciowych(Q)wszystkie wymienione choroby

59. Przeszczepienie watroby jest przeciwwskazane w przypadkach nowotworu.

Wy~ek stanowi~Jmaly rak watrobowokomórkowy w marskiej watrobie
'B: maly rak splywu dróg zólciowych
C. maly pojedynczy przerzut metachroniczny z raka jelita grubego
D. wszystkie wymienione

60. Grzybem, którego spozycie powoduje skutki wymagajace pilnego
przeszczepienia watroby, jest

A. Muchomor czerwony

@ Muchomor sromotnikowy
C. Borowik szatanski

D. kazdy z wymienionych

61. Stwierdzenie w watrobie zmiany ogniskowej o niejasnym charakterze
wymaga zlecenia wykonania badan

A. markerów zakazenia wirusami hepatotropowymi
B. markerów nowotworowych
C. tomografii komputerowej

(@wszystkich wymienionych

62. Prawostronna hemihepatektomia, to usuniecie segmentów
A. l, II, III
B. l, II, m, IV
C. V, VI, VII, VIII
D. IV, V, VI, VII, VIII
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63. Najlepsze wyniki operacyjnego leczenia przerzutów z raka jelita grubego do
watroby uzyskuje sie w przypadku

A. przerzutu synchronicZJlego usuwanego jednoczesnie z ogniskiem
pierwotnym

e~)przerzutu synchronicznego usuwanego po usunieciu ogniska pierwotnego,
z zastosowaniem w miedzyczasie chemioterapii

C. wczesnego przerzutu metachronicznego
D. póznego przerzutu metachronicznego

64. Guzy watroby, których powstanie moze wiazac sie z dlugotrwalym
stosowaniem leków hormonalnych, to

A. gruczolak i FNH (guzkowy przerost ogniskowy)
(' B. rak watrobowokomórkowy i rak watrobowoplodowy
. C. cholangiocarcinoma icystadenoma cholangiogenes'"

D. guzy neuroendokrynne

65. Rozpoznanie naczyniaka watroby jest wskazaniem do operacyjnego
usuniecia ZJniany

A. w kazdym przypadku guza wiekszego od 4 cm (z obawy przed
peknieciem)

B. gdy guz jest umiejscowiony w glebi miazszu watroby
C. jezeli rozpoznanie to nie jest calkowicie pewne
D. w kazdym z wymienionych przypadków

66. "Przelyk Barretta"wymaga leczenia, poniewaz
A. jest przyczyna znacznego stopnia dysfagii

.~.. powoduje czeste krwawienia i anemizacje chorego[<;;) grozi rozwojem raka gruczolowego w przelyku
D. powoduje refluks zoladkowo-przelykowy

67. Leczenie nisko polozonego zwezenia przelyku resekcja dolnego odcinka
przelyku i zespoleniem przelyku z petlajelita cienkiego nie jest wlasciwym
postepowaniem w przypadku zwezenia spowodowanego

A. rakiem plaskonablonkowym przelyku
B. blizna po oparzeniu
C. zmianami bliznowatymi w nastepstwie zapalenia spowodowanego

refluksem

D. naciekiem raka zoladka na przelyk
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68. Dla oceny operacyjnosci zaawansowanego raka srodkowego odcinka
przelyku wskazane jest wykonanie

A. tomografii komputerowej klatki piersiowej
B. usa jamy brzusznej

!Cd_ ...~ronchoskopii
(O..-Avszystkich wymienionych

69. Obecnie, ciaglosc przewodu pokarmowego po calkowitym wycieciu
przelyku przywraca sie najczesciej przy pomocy

A. lewej polowy okreznicy
B. prawej polowy okreznicy
C. petli jelita czczego

zoladka

70.t#.. lec::en.iu c~iru~~ic~ym achalazji ~pu~tu st?suje sie zabiegi:~naclecle mlesmowki wpustu (kardlOmlOtomla)
B. przeciecie nerwów blednych (wagotomia)
C. poszerzenie kanalu odzwiernika (pyloroplastyka)
D. wszystkie wymienione

7 l. lkhylek Zenkera
A. jest uchylkiem szyjnego odcinka przelyku

11 B. moze powodowac znacznego stopnia dysfagie, C. jest leczony chirurgicznie, choc zwykle nie ma koniecznosci jego
wyciecia

D. wszystkie twierdzenia sa prawdziwe

72. Glównym czynnikiem ryzyka wystapienia krwotoku z zylaków przelyku jest
A. wielkosc zylaków
B. wystepowanie zylaków w dnie zoladka

C. koagulopatia spowodowana choroba watroby
r:(~)wywiad mówiacy o przebytych krwotokach z zylaków

73. Obecnie powszechnie uznaje sie, ze naj wlasciwszym sposobem doraznego
postepowania w celu zatamowania krwotoku z zylaków przelyku jest

A tamponada balonowa (Sengstaken-Blakemore, Linton-Nachlas)
CWzabieg endoskopowy (skleroterapia, "banding")

C. operacja (odbarczenie zylne lub operacja "non-shunt")
D. odbarczenie wewnatrzwatrobowe (TIPS)
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74. Endoskopowe metody leczenia zylaków przelyku stanowiajedyna
mozliwosc profilaktyki krwotoku u wiekszosci chorych z nadcisnieniem
wrotnym spowodowanym

~alkoholowa marskoscia watroby
B. niedroznoscia ukladu wrotnego
C. zakrzepica zyl watrobowych
D. kazda z wymienionych przyczyn

75. Dla uzyskania dobrej widocznosci i przestrzeni manewrowania narzedziami,
do jamy brzusznej podczas laparoskopii wprowadza sie pod cisnieniem

A. powietrze
B. azot

@ dwutlenek wegla
D. którykolwiek z wymienionych gazów

76. Laparoskopowa technika operacji jest bezwzglednie przeciwwskazana u
osoby

A. po przebytych jakichkolwiek operacjach brzusznych (zrosty!)

~. z ciezkimi zaburzeniami krzepniecia krwi
'C. chorej psychicznie
D. u kazdej z wymienionych

77. Obecnie metoda laparoskopowa wykonuje sie operacje
A. resekcje jelita z powodu nowotworu
B. adrenalektomie

.@coperacjeprzepuklinyrOzworuprzelykoWegO, _. wszystkie wymienione(./

78. Mloda kobiete operowano z powodu wola guzkowatego. Badanie
histopatologicme ujawnilo w wycietym gruczole pojedyncze ognisko raka
brodawkowatego o srednicy 3 mm. Nalezy

A. ograniczyc sie do obserwacji i podawania supresyjnych dawek tyroksyny
B. bezwzglednie usunac pozostalosci miazszu tarczycy
C. zastosowac leczenie radioaktywnym jodem

D. usunac pozostalosci tarczycy i zastosowac radioterapie

79. W wyniku biopsji cienkoiglowej guzka tarczycy uzyskano rozpoznanie
histopatologiczne "guz pecherzykowy". Prawdopodobienstwo, ze jest to rak,
wynosi okolo

A.5%
B.25%
C.50%
D. ponad 50%
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"* 94. Chory po urazie brzucha nie oddaje moczu, a z zalozonego do pecherza
cewnika uzyskano jedynie niewielka ilosc krwi. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykonac

A. cystostomie -,
B. urografie -~
C. usa brzucha

fiY.....Diagnostyczne naklucie jamy otrzewnowej(\~J

( l

<) I . Gwaltownie narastajaca dusznosc spowodowana odma samoistna wymaga
wykonania w pierwszej kolejnosci

A. intubacji dotchawiczej i oddechu wspomaganego

;fB:l drenazu jamy oplucnej, 'c:' torakotomii

D. torakoskopii

92. Niewydolnosc oddechowa spowodowana rozleglym urazowym otwarciem
jamy oplucnej wymaga wykonania w pierwszej kolejnosci

~intubacji dotchawiczej i oddechu wspomaganego((Bjdrenazu jamy oplucnej
C. chirugicznego zaopatrzenia rany
D. ulozenia chorego na zdrowym boku

93. Chory doznal urazu brzucha. USG i tomografia komputerowa uwidocznily
obecnosc w sledzionie krwiaka podtorebkowego o wymiarach 2 x 4 cm. Nie ma
obrazen innych narzadów ani wolnego plynu w brzuchu. Chory ten winien byc
operowany

A. natychmiast

B. po przygotowaniu, nawet jezeli jego stan sie nie pogarsza
C. jezeli wystapia objawy krwawienia wewnetrznego lub powiekszanie sie

krwiaka w USG

D. wszystko jedno, skoro i tak w koncu krwiak peknie

95. Po otwarciu jamy brzusznej u chorego po urazie brzucha stwierdzono
obecnosc krwi, która wydobywa sie z pekniecia n8 powierzchni watroby;
rekniecie ma ok. 5 cm dlugosci i ok. 5 mm glebokosci. W tej sytuacji chiJUrg
rowinien

A. wyciac brzegi pekniecia i zalozyc szwy hemostatyczne
B. wykonac miejscowa hcmostaz« (koagulacja, gabki hemostatyczne,

podkhlcia)
C. wykonac tamponade sClwetami gazowymi
D. starac sie resekowac uszkodzona czesc watroby
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96. Pacjent po urazie komunikacyjnym ma objawy wieloodlamowego zlamania
kosci udowej, bardzo znaczny obrzek uda; noga jest zimna i nie wyczuwa sie
tetna na obwodzie. Nalezy

A. w pierwszej kolejnosci definitywnie zaopatrzyc zlamanie

cJ B. od razu operowac chorego z zamiarem odnalezienia i zaopatrzenia( uszkodzonej tetnicy
C. najpierw ocenic przyczyne niedokrwienia na podstawie badania

naczyniowego
D. w pierwszej kolejnosci podac dotetniczo leki rozkurczajace naczynia i

heparyne

97. Chory przyjmowany planowo do oddzialu chirurgicznego z powodu
podejrzenia guza jelita grubego, powinien w chwili przyjecia

A. podpisac oswiadczenie o zgodzie na operacje
B. wskazac osobe, która upowaznia do uzyskania informacji o stanie jego

zdrowia i do odebrania w razie potrzeby jego dokumentacji lekarskiej

,~{ zobowiazac sie do przestrzegania regulaminu dla pacjentów~D)wykonac wszystkie te czynnosci

9g. gO-letnia dementywna chora, po resekcji esicy wykonanej z powodu
perforacji uchylka, powrócila z oddzialu pooperacyjnego na swoje miejsce w
oddziale. Córka chorej prosi o mozliwosc pozostawania przy niej przez dluzszy
czas ze wzgledu na potrzebe dodatkowej opieki pielegnacyjnej. Sadze, ze

A. niestety, nie jest to mozliwe poza regulaminowym czasem odwiedzin
B. zalezy to od dobrej woli personelu

tf)wymaga to specjalnej zgody ordynatora oddzialu
'D. personel ma obowiazek spelnic to zyczenie

99. Podpisane przez chorego oswiadczenie o zgodzie na operacje jest niewazne,
jezeli

A. chory podpisal je w dniu operacji po otrzymaniu premedykacji
B. przed podpisaniem nie udzielono mu wystarczajacej informacji
C. tekst oswiadczenia zawiera niezrozumiale dla chorego sformulowania

~we wszystkich tych przypadkach

100. Wprawdzie Karta Praw Pacjenta przyznaje pacjentowi prawo do pelnej
informacji na temat jego stanu zdrowia, jednak informacji takiej mozna nie
udzielic

A. w kazdym przypadku choroby nieuleczalnej
B. gdy mial miejsce blad w postepowaniu lekarskim
C. jezeli prosza o to najblizsi krewni

eetylko, jezeli lekarze maja uzasadnione powody sadzic, ze poinformowanie
chorego w istotny sposób moze zaszkodzic leczeniu
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