
 Задължително условие за потвърждаване на диагнозата инфаркт без ST-елевация 

(NSTEMI) е: 

ST – депресии от над 3 мм в периферни отвеждания	
Наличие на дълбоки, негативни Т-вълни 
Позитивиране на ензимите за миокардна некроза 
Позитивиране на предходно негативни Т-вълни 

Eлектрокардиографски белег за миокардна некроза може да е: 

Елевация на	ST	сегмента	
ST депресия. 
Покачване на R зъбеца 
Негавивна Т вълна 

Понятието Остър Коронарен Синдром (ОКС) НЕ включва: 

Стабилна ангина	пекторис	
Нестабилна ангина пекторис 
Миокарден инфаркт със ST – сегментна елевация 
Миокарден инфакрт без ST- сегментна елевация 

Синдром на Фредерик е:                                                            

Пълен AV блок	в	комбинация	с	десен	бедрен	блок	
Пълен АV блок в комбинация с предсърдно мъждене 
Пълен AV блок в комбинация с надкамерна тахикардия 
Десен бедрен блок в комбинация с предсърдно мъждене 

Правилното лечение на инфекциозния ендокардит на нативна клапа е : 

6 седмици	перорален	антибиотик	
4 седмици парентерален антибиотик 
4 седмици перорален антибиотик 
4 седмици парентерална комбинация от два антибиотика 

Най-подходящото лечение при хипертрофичната КМП е : 
Дигиталис 
Диуретик 
Бета блокер 
Калциев антагонист 

Тежката аортана стеноза се характеризира с максимален градиент над: 

50 mmHg 
75 mmHg 
40 mmHg 
30 mmHg 

Кой шум не е свързан със сърдечните тонове: 

Аортна стеноза	
Митрална инсуфициенция 
Персистиращ дуктус Ботали 
Митрална стеноза 

Най-голяма систолно-диастолна разлика в артериалното налягане има при: 

Аортна стеноза	
Митрална стеноза 
Аортна инсуфициенция 
Трикуспидална стеноза 

Медикаменти, които не повлияват прогнозата при застойна сърдечна 

недостатъчност са : 

Бета блокери	



Дигиталис 
АСЕ инхибитори 
Алдостеронови антагонисти 

От изброените промени на ЕКГ, кое е най-типично при стенокардия: 

коритообразна	ST	депресия	
десцендентна ST депресия 
ST елевация 
Негативиране на Т вълната 

За стенокардията на Принцметал е характерна: 

Торакална	болка	без	ЕКГ	промени	
Торакална болка с преходна ST елевация 
Торакална болка с преходна ST депресия 
Торакална болка с формиранена Q зъбец 

Кой медикамент намалява в най-голяма степен кислородната консумация на 

сърцето: 

Нитрати 
Калциеви антагонисти 
Бета блокери 
Антиагреганти 

Кой от изброените показатели е най-патогенния фактор за атеросклероза: 

 

Повишен холестерол	
Повишени триглицериди 
Понижен HDL холестерол 
Повишен LDL холестерол 

Кои медикаменти повлиявя в най-голяма степен хипертриглицеридемията? 

 

Статин 
Фибрати 
Омега-3 мастни киселини 
Никотинова киселина1 

Коя комбинирана терапия се препоръчва за достигане на LDL- таргет при 

дислипидемия? 

 

Статин и фибрат	
Статин и Езетемиб 
Фибрат и Езетемиб 
Езетемиб и Омега-3 мастни киселини 

Кой от симптомите не е типичен за белодробна емболия 

Тахипнея 
Тахикардия 
Стенокардия 
Хипотония 

Kои заболявания не водят до Хронично Белодробно сърце: 

Заболявания	на	белодробния	паренхим	
Заболявания на белодробните съдове 
Пулмонална стеноза 
Заболявания на гръдния кош 



При хемодинамичният вариант на остра СН –„влажен и топъл” се установява: 

Олигурия 
Хипотония 
Пръснати дребни хрипове в двете основи 
Студени крайници 

Ренален ефект има доза на Dopamine: 

< 3–5 μg/kg/min	
>5 μg/kg/min 
3–5 μg/kg/min 
>15 μg/kg/min 

Предимството на Dobutamine пред Dopamine при кардиогенен шок вследствие 

миокарден инфаркт е че: 

Повишава АН	
Повишава диурезата 
Повишава контрактилитета 
По-малко повишава кислородната консумация 

Интрааортната балонна конрапулсация /IABP/: 

Подобрява	прогнозата	
Повишава контрактилитета 
Повишава коронарния кръвоток 
Повишава ритмогенноста 

Болката при перикардит се облекчава при: 

дишане 
кашляне 
лежане по гръб 
седнало положение и навеждане напред 

Посочете грешния отговор. Перикардното триене се появява при: 

Сух перикардит	
В края на екдудативен перикардит. 
В началото на екдудативен перикардит 
При тампонада 

За разлика от миокардния инфаркт при перикардит липсва: 

Елевация 
Негативна Т вълна 
Екстрасистоли 
Q зъбец 

Посочете грешния отговор. Таргетни органи при хипертония са: 
Сърце 
Черен дроб 
Бъбреци 
Мозък 

Според класификацията на Европейското дружество по хипертония от 2018г при 

стойности за САН 160-179 mmHg и/или ДАН 100-109 mmHg се касае за : 

Първа степаен	хипертония	
Високо нормално артериално налягане 
Втора степен хипертония 
Трета степен хипертония 

VSD /ventricular septal defect/ тип Roger предсталява: 

 



дефект в мускулната	част	на	междукамерната	преграда.	
дефект в мембранозната част на междукамерната преграда. 
Дефект в долната част на междупредсърдната преграда 
Дефект в средната част на междупредсърдната преграда 

Синдром на Eisenmenger е състояние: 

на обръщане	на	ляво‐десен	шънт	в	дясно‐ляв	шънт	
с ляво-десен шънт 
без шънт 
на ацианотичен порок 

Най изразен ефект върху острия перикардит има: 

 

Диуретик 
Бета блокер 
Колхицин 
Антибиотик 

 


