
                              ТЕСТ  ПО  ОБЩА И ОПЕРАТИВНА ХИРУРГИЯ 
                              
 

1.Правилната техника на местната инфилтрационна анестезия е: 
А/проникване в подкожието и инжектиране болус на анестетика 
Б/субепидермално “кабърче” и инфилтриране на подкожието  
В/многократно въвеждане и извеждане на иглата в малък участък от кожата и 
подкожието и инфилтриране на анестетика 
Г/нито едно от изброените 
 

      2.Локалните анестетици въздействат върху: 
      А/ парасимпатикусувите нервни влакна 
     Б/ соматичните нервни влакна 
      В/ еферентните нервни влакна 
      Г/ моторните нервни влакна1 
 

      3. .Класификацията на степените при изгаряне е: 
      А/ І, ІІ, ІІІ, ІІІА, ІV 
      Б/ ІА, ІБ, ІІ, ІІІ, ІV 
      В/ І, ІІ, ІІІА, ІІІБ, ІV 
      Г/ І, ІІ, ІІІ, ІVА, ІVБ 

 

4.При сепсис температурната крива е тип: 
А/ ундуланс 
Б/ котинуа 
В/ ремитенс 

      Г/ хектика 
      
       5.Странични реакции при местната анесезия с лидокаин са: 
       А/алергичните 
       Б/възпалителните 
       В/токсичните 
       Г/анафилактичните 
 

6. Хирургичната инфекция благоприятстват следният вид рани: 
А/ обилно кървящи 
Б/ порезни 
В/ раните на главата 

     Г/ разкъсно контузните 
 

7. Токсични реакции при местна анестезия не се появяват при: 
А/  предозиране на максималната препорачителна доза на анестетика 
Б/ директно инжектиране на анестетика в кръвообращението 
В/ директно инфилтриране на обичайната доза в подкожието 
Г/ бърза резорбция, след инжектиране в силно васкуларизирана област 

 

      8.  За злокачествените тумори е необичайно: 
      А/ лимфносъдово разпостранение 
      Б/ инфилтрация в съседните органи 
      В/ спонтанна ремисия 
      Г/ бързо развитие без видими причини 



9.Фиброгастроскопията позволява оглед на : 
А/ дуоденум, еюнум и илеум 
Б/ илеум и колон 
В/ дуоденум 
Г/ дуоденум и еюнум 

 
10.Коя от изброените не спада към регионалната анестезия? 
А/ нервния блок 
Б/ спиналната анестезия 
В/ невролептаналгезията 
Г/ епидуралната анестезия 

 
      11.Каква е същността на физическата антисептика? 
       А/ Да повиши имунитета на болния 
       Б/ Да отслаби патогенните свойства на микроорганизма 
       В/ Да унищожи микробите в раната 
       Г/ Да създаде в раната неблагоприятни условия за развитие на микроби 
 
       12.Кои антисептици се отнасят към групата багрила? 
       А/Хибитан,хлорхексидин 
       Б/Риванол, метиленово синьо, брилянтно зелено 
       В/Йодасепт, йодна тинктура 
       Г/Хлоралдехиден разтвор 
 
       13. За профилактика на белодробните възпалителви усложнения в           
       следоперативния период не се прилагат: 
       А/ ранното раздвижване 
       Б/ дихателната гимнастика 
       В/ постоянно лежащо положение 
       Г/ бронхолитици и експекторанти 
        
        14. Системата “Клинитрон” използвана при лечение на тежките изгаряния е: 
         А/Комплекс от мощни аналгетични средства 

Б/Система за оптимална плазмозаместваща терапия 
В/Флоидни легла , осигуряващи оптимален микроклимат и тоалет на болния 
Г/Съвременен биопродуцт, заместител на кожата 

 
 15. Кървенето от раната е най-оскъдно при: 
А/порезни рани 
Б/раните от ухапване от куче 
В/разкъсно-контузните рани 
Г/прободните рани 

 
16.Скалпът е вид: 
А/разкъсно-контузна рана 
Б/порезна рана 
В/огнестрелна рана 
Г/рана от ухапване 



 
         17.Рак на съединителната тъкан е: 
         А/ липомът 
         Б/ хондромът 
         В/ саркомът 
         Г/остеомът 

 
  18.Често усложнение на облитериращата атеросклероза на долните крайници е           
    А/ варикозата 
    Б/ лимфедемът 
    В/ гангрената 

          Г/ еризипелът 
           

19.Едноетапна операция е: 
А/целият обем на операцията се извършва наведнъж 
Б/извършва се само един етап от операцията 
В/част от многоетапна операция 

         Г/малка оперативна интервенция 
 
         20. Чрез ехографията се диагностицира: 
         А/ стомашна язва 
         Б/ дуоденална язва 
         В/  остър апендицит 
         Г/ чернодробен ехинокок 
 
         21. Емболията не се причинява от : 
         А/ коагулум 
         Б/ въздух 
         В/ мастна тъкан 
         Г/ костен фрагмент 
 
         22.Първата лапароскопска операция е извършена от: 
         А/ общ хирург 
         Б/ детски хирург 
         В/ пластичен хирург 
         Г/ гинеколог 
 
       23. При алогенната трансплантация донора и реципиента са: 

 А/ едно и също лице 
 Б/ от един биологичен вид 
 В/ еднояйчни близнаци 
 Г/ роднини от първа степен 

   
       24.Лапароскопията е: 
       А/ Радикална операция 
       Б/ палиативна операция 
       В/ инвазивно изследване 
       Г/ неинвазивно изследване 


