Test kompetencji III Edycja kursu Podstawy Laparoskopii Słok 6-7.12.2008r
1. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania uszkodzeniu narządów wewnętrznych
podczas wykonywania odmy otrzewnowej jest:
a. igła Veresa
b. VisiPort
c. metoda na otwarto
d. kontrola przepływu gazu
2. Za tzw. "złoty standard” chirurgii laparoskopowej uznawana jest:
a. cholecystektomia laparoskopowa
b. fundoplikacja lapaparoskopowa
c. hernioplastyka laparoskopowa
d. wszystkie wymienione są błędne
3. Wymień struktury tworzące trójkąt Callota:
a. żyła wrotna, tętnica wątrobowa właściwa, przewód żółciowy wspólny
b. przewód wątrobowy prawy, prawa gałąź żyły wrotnej, prawa tętnica wątrobowa
c. przewód pęcherzykowy, tętnica pęcherzykowa, przewód żółciowy wspólny
d. żyła wrotna, przewód pęcherzykowy, tętnica pęcherzykowa
4. Najlepsze odległe wyniki w leczeniu jatrogennego uszkodzenia dróg żółciowych w
trakcie cholecystektomii laparoskopowej daje:
a. laparotomia i drenaż okolicy uszkodzenie
b. zespolenie przewodowo – jelitowe na pętli Roux-Y wykonane w ośrodku
referencyjnym
c. zespolenie uszkodzonego przewodu żołciowego koniec do końca
d. zeszycie uszkodzonego przewodu żółciowego na drenie Kehra
5. Wymień przynajmniej wskazania do laparoskopii zwiadowczej w ostrych
schorzeniach jamy brzusznej?
a. ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
b. przedziurawienie wrzodu żołądka
c. niejasne dolegliwości bólowe w zakresie jamy brzusznej
d. wszystkie wyżej wymienione
6. W przypadku stwierdzenia perforowanego wrzodu przedniej ściany żołądka w
okolicy przedodźwiernikowej w trakcie laparoskopii zwiadowczej:
a. należy zawsze wykonać konwersję
b. możliwe jest zeszycie perforacji i uniknięcie laparotomii
c. należy wykonać resekcję żołądka
d. należy wykonać wagotomię
7. Impedancja przełykowa jest badaniem stosowanym w diagnostyce:
a. choroby wrzodowej żołądka
b. achalazji wpustu
c. zarzucania żołądkowo-przełykowego
d. zaburzeniach motoryki przełyku
8. Kardiomiotomia jest to:
a. operacja stosowana w leczeniu chirurgicznym wad serca
b. operacja antyrefluksowa
c. operacja stosowana w leczeniu achalazji wpustu
d. operacja stosowana w leczeniu wrodzonej niedrożności odźwiernika

9. Które twierdzenie jest fałszywe :
a. laparoskopia diagnostyczna umożliwia pobranie materiału do badania
mikroskopowego,
b. umożliwia uzupełnienie diagnostyki obrazowej i endoskopowej w nowotworach
przewodu pokarmowego,
c. laparoskopia diagnostyczna obciążona jest większym ryzykiem powikłań płucnych
aniżeli laparotomia diagnostyczna
d. wszystkie zdania są prawdziwe
10. Laparoskopia diagnostyczna w rozpoznawaniu nowotworów:
a. nie odgrywa żadnej roli,
b. służy do oceny stopnia zaawansowania raka,
c. zastępuje tomografie komputerową,
d. zastępuje badanie mikroskopowe
11. Główne korzyści techniki wideoskopowej w operacjach tarczycy:
a. zmniejszenie liczby powikłań
b. zmniejszenie utraty krwi
c. większa radykalność zabiegu
d. mniejsza inwazyjność i lepszy efekt kosmetyczny
12. Jaki dostęp w wideoskopowych operacjach guzów nadnerczy uważany jest za
najbezpieczniejszy dla chorego?:
a. pozaotrzewnowy
b. przezotrzewnowy przedni
c. przezotrzewnowy boczny
d. wszystkie są tak samo bezpieczne
13. Wideotorakoskopia znajduje zastosowanie w diagnostyce i leczeniu :
a. łagodnych guzów śródpiersia
b. odmie samoistnej
c. bólu w zaawansowanym raku trzustki
d. wszystkich wymienionych
14. Czy rozpoznanie gruczolakoraka jelita grubego jest przeciwwskazaniem do
radykalnej operacji laparoskopowej?
a. zawsze
b. nigdy
c. w przypadków guzów T4
d. w przypadku guzów kątnicy
15. Do operacji bariatrycznych wykonywanych sposobem laparoskopowym zaliczamy:
a. rękawową resekcję żołądka tzw. sleeve resection
b. Roux-Y gastric bypass
c. gastric binding
d. wszystkie wymienione
16. Najczęstszym wskazaniem do splenektomii laparoskopowej jest:
a. chłoniak Burkitta
b. przewlekła białaczka limfatyczna
c. małopłytkowość samoistna
d. ziarnica złośliwa

