
ÎNTREBĂRI TIP COMPLEMENT SIMPLU 

1. Următoarele afirmaţii privind clasificarea traumatismelor hepatice sunt adevărate, cu 
excepţia: 
A. în Franţa, majoritatea traumatismelor hepatice sunt provocate de contuzii abdominale; 
B. tratamentul conservator, non-operator, este aplicat in peste 80% din cazuri, graţie unei 
supravegheri clinice şi imagistice de excepţie; un aport considerabil în acest tip de 
atitudine terapeutică îl are şi embolizarea arterială selectivă în urgenţă. 
C. hematomul subcapsular hepatic care cuprinde între 10-50% din suprafaţă şi o 
profunzime de până la 2 cm este considerat de grad I (clasificarea Moore – American 
Association for the Surgery of Trauama) 
D. Pentru aprecierea gravităţii traumatismelor hepatice şi a posibilităţii aplicării atitudinii 
conservatorii este necesară folosirea scorurilor: AIS (Abreviated Injury Scale), ISS 
(Injury Severity Score), Mirvis, RTS (Revised Trauma Score). 
 
2. Revised Trauma Score (RTS) cuprinde următorii parametri, cu excepţia: 
A. scala Glasgow 
B. tensiunea arterială sistolică 
C. frecvenţa respiratorie 
D. frecvenţa cardiacă 
 
3. Factorii predictivi de eşec al atitudinii non-operatorii în traumatismele închise splenice 
sunt următorii, cu excepţia: 
A. instabilitate hemodinamică 
B. patologie splenică asociată 
C. vârsta sub 55 ani 
D. importanţa hemoperitoneului 
E. aspectul CT a leziunii splenice 
 
4. Care din următoarele afirmaţiidespre pancreatita acută este adevărată ? 
A. în 80% din cazuri pancreatita acută are o evoluţie benignă, autolimitată, cu răspuns 
favorabil la tratamentul conservator. 
B.în 40% din cazuri pancreatita acută are o evoluţie severă. 
C. instituireaprecoceatratamentuluiîn formele severe de pancreatită acută nu influenţează 
prognosticul. 
D. tratamentul chirurgical este indicat în primele ore de la debutul pancreatitei. 
E. tratamentul disfuncţiilor pluriorganice nu influenţează prognosticul. 
 
5. Gesturile de primă urgenţă (asistenţă prespitalicească) în asistenţa unui pacient cu 
hemoragie digestivă superioară sunt următoarele, cu excepţia: 
A. asigurarea unui abord venos periferic 
B. poziţie declivă 
C. întreruperea aportului oral 
D. sondă nazo-gastrică 
E. endoscopie digestivă superioară 
 
6. Calităţile tratamentului farmacologic empiric ideal sunt următoarele, cu excepţia: 
A. să determine oprirea cât mai rapidă a accidentului hemoragic 
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B. să prevină un episod de resângerare 
C. să prezinte efecte secundare minore 
D. să fie simplu de administrat 
E. să determine o hipoaciditate majoră 
 
7. Următoarele afirmaţii despre tratamentul chirurgical al obezităţii morbide sunt 
adevărate cu excepţia: 
A. IMC peste 40 
B. după aplicarea a cel puţin 1 an a tratamentului medical. 
C. selecţionarea pacienţilor trebuie făcută de o echipă pluridisciplinară. 
D. supravegherea postoperatorie dietetică etse obligatorie. 
E. pacientul trebuie să fie informat cât mai puţin despre riscurile intervenţiilor. 
 
8. Care dintre următoarele afirmaţii despre insulinoamele pancreatice este falsă ? 
A. sunt tumori pancreatice rare 
B. din punct de vedere histologic pot fi: adenoame, carcinoame, tumori border-line. 
C. clinica insulinoamelor este determinată de hipoglicemie şi răspunsul adrenergic. 
D. triada Whipple nu este caracteristică. 
E. expresia Parathyroid Hormone Related Protein (PTH-RP) este crescută. 
 
9. Care dintre următoarele afirmaţii despre leziunile de trocar în chirurgia laparoscopică 
este falsă ? 
A. incidenţa leziunilor vasculare majore este de cca 0,22% 
B. experienţa chirurgului este esenţială în scăderea incidenţei leziunilor de trocar. 
C. cea mai bună metodă de a evita leziunile de trocar viscerale este utilizarea canulei 
Hasson. 
D. folosirea contratracţiunii în momentul inserţiei acului Veress şi a trocarelor nu scade 
rata leziunilor viscerale de trocar. 
E. trocarele cu dispozitive de siguranţă, de tip safety shild, sunt implicate rar în acest tip 
de incidente. 
 
10. Care dintre următoarele afirmaţii despre sigmoidectomia laparoscopică pentru 
diverticuloza colică este falsă ? 
A. intervenţia este uneori dificilă, datorită fenomenelor inflamatorii. 
B. calitatea instrumentarului şi experienţa chirurgului sunt esenţiale. 
C. intervenţia laparoscopică se asociază cu o morbiditate postoperatorie redusă. 
D. anastomozele se realizează prin sutură mecanică. 
E. intervenţia este indicată în toate cazurile de diverticuloză colică. 
 
 
 
 
 
 
 
 


