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1. Care a fost primul simulator folosit în antrenamentul din chirurgia 
laparoscopică: 

a. simulatorul MIST-VR 
b. simulatorul LAP SIM VR 
c. simulatorul LAP MENTOR 
d. SINERGIA laparoscopic VR 
e. consola robotică 

 
2. Ce markeri tumorali au îmbunătăţit substanţial sensibilitatea testului pentru 

depistarea hepatocarcinomului pe ciroză: 
a. alfaproteina L3 
b. des-gamma-carboxiprotrombina 
c. proteina Golgi 73 
d. glipican 3 
e. combinaţia dintre Ag carcinomului cu celule scuamoase şi alfafetoproteine 

 
3. Care este cea mai frecventă complicaţie a drenajului endoscopic al 

pseudochisturilor de pancreas: 
a. hemoragia 
b. perforaţia 
c. ocluzia stentului şi infecţia 
d. pancreatita acută 
e. migrarea stentului 

 
4. Ce an este declarat simbolic „anul Thoma Ionescu” deoarece se împlinesc 

150 de ani de la naşterea sa şi 100 de ani de la renumitul turneu demonstrativ 
din Europa şi America de Nord: 

a. 2008 
b. 2009 
c. 2010 
d. 2011 
e. 2012 

 
5. Cea mai frecventă localizare intraabdominală a metastazelor melanomului 

malign cutanat este: 
a. esofagul 
b. stomacul 
c. intestinul subţire 
d. colonul  
e. rectul 
 



 
6. Care tip de esofagoplastie se practică în stenozele esofagiene postcaustice: 
a. plastii colice stângi retrosternale izoperistaltice 
b. plastii ileocolice retrosternale izoperistaltice 
c. plastii colice stângi presternale anoizoperistaltice 
d. by-pass gastric retrosternal 
e. plastii ileocolice retrosternale anizoperistaltice 
 
7. Care este cea mai frecventă complicaţie care apare în evoluţia postoperatorie 

după esofagoplastia cu ileocolon: 
a. bronho-pneumonia 
b. pneumotorax postoperator 
c. necroză totală de transplant ileocolic 
d. fistulă de anastomoză cervicală 
e. necroză parţială de grefon ileocolic 
 
8. La ce interval de timp după ingestia causticului se recomandă să se efectueze 

esofagoplastia: 
a. imediat 
b. la o săptămână 
c. la o lună 
d. la 2-3 luni 
e. la un an 
 
9. Ce metode de tratament ameliorează prognosticul în carcinomatoza 

peritoneală după cancerul de sân operat: 
a. radioterapia 
b. imunoterapia 
c. citoreducţia tumorală 
d. nici un tratament 
e. chimioterapia intraperitoneală 
 
10. Care sunt indicaţiile utilizării NovoSeven-ului: 
a. hemofilia tip A 
b. hemofilia tip B 
c. trombastenia Glanzmann 
d. hemoragiile acute postoperatorii 
e. toate cele menţionate mai sus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RASPUNSURI: 
 

1. A 

2. E 

3. A 

4. C 

5. C 

6. A, B, D 

7. D 

8. D 

9. C, E 

10. E 


