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1.Scopul sondajului este:

a. evacuarea conţinutului
b. evidenţierea cavităţii conţinutului
c. recoltarea produsului
d. stabilirea diagnosticului
e. stabilirea conduitei terapeutice
Răspuns: a, c
2.Incidentele şi accidentele tubajului gastric sunt:

a. vărsătura şi greaţa
b. ruperea sondei
c. hemoragia digestivă
d. încolăcirea sondei
e. toate răspunsurile sunt adevărate
Răspuns: a, d
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3.Poziţia corectă a bolnavului, pentru efectuarea clismei

evacuatorii este:
a. în decubit dorsal
b. în decubit lateral drept
c. în decubit lateral stâng, flexia coapsei stângi pe abdomen, iar
membrul inferior drept întins
d. orice poziţie confortabilă a bolnavului
e. decubit lateral drept cu ambele coapse flectate pe abdomen
Răspuns: a, c
4.Scopul sondajul vezical este:

a. golirea vezicii urinare
b. efectuarea procedeelor terapeutice
c. hidratarea vezicii urinare
d. de a insufla aer în vezica urinară
e. de a vizualiza interiorul vezicii urinare
Răspuns: a, b
5.Incidentele şi accidentele sondajului vezical sunt:

a. lezarea mucoasei uretrale şi vezicale
b. ruperea sondei vezicale
c. încolăcirea sondei
d. crearea de căi false
e. toate răspunsurile sunt adevărate
Răspuns: a, d
6.Acţiunea unui medicament depinde de:

a. structura sa chimică
b. persoana căreia îi este administrată
c. forma de administrare
d. doza de administrare
e. intervalul de timp în care este administrat
Răspuns: a, d, e
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7.Injecţiile intramusculare se efectuează în regiunile:

a. supero-externă a muşchilor fesieri
b. muşchilor interni ai coapsei
c. muşchilor posteriori ai coapsei
d. regiunea externă a deltoidului
e. toate răspunsurile sunt corecte
Răspuns: a, d
8.Trusa asistentei medicale va cuprinde:

a. seringi de toate mărimile
b. stetoscop şi tensiometru
c. termometre
d. aparat EKG
e. laringoscop
Răspuns: a, b, c
9.Poziţia în pat a bolnavului vârstnic, va fi stabilită de:

a. medic
b. şi-o alege singur
c. medic şi asistentă, în funcţie de afecţiune
d. şi-o alege singur cu acordul medicului
e. toate răspunsurile sunt corecte
Răspuns: b, c, d
10.Compresele reci au acţiune:

a. hipotermizantă
b. analgetică
c. anticoagulantă
d. antiinflamatoare
e. antiemetic
Răspuns: a, b, d
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11.Efectul căldurii asupra organismului are următoarele acţiuni:

a. antispastică
b. calmantă
c. hipertensivă
d. scade metabolismul celular
e. anticoagulant
Răspuns: a, b
12.Factorii declansanţi ai degerăturilor sunt:

a. frigul
b. îmbrăcămintea şi încălţămintea neadecvată
c. tratament cu unele medicamente
d. oboseală
e. căldura alternând cu frigul
Răspuns: a, b
13.Plăgile muşcate pot fi:

a. zgârâieturi
b. înţepături
c. eritem
d. flictene
e. plăgi închise
Răspuns: a, b, e
14.Examenele biologice, în cazul muşcăturii de viperă, arată:

a. leucocitoză
b. trombocitopenie
c. fibrinogen crescut
d. proteinemie crescută
e. hipocalcemie
Răspuns: a, b
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15.Clinica hiperhidratării se manifestă prin:

a. delir, halucinaţii, convulsii
b. hipotensiune arterială
c. icter
d. edeme
e. semnul pliului prezent
Răspuns: a, d
16.Semnele, de certitudine, ale unei fracturi sunt:

a. edemaţierea segmentului fracturat
b. sufuziunile sanguine
c. pozitia anormală a segmentului fracturat
d. crepitaţia osoasa
e. mobilitate normală a segmentului fracturat
Răspuns: c, d
17.Simptomele insolaţiei sunt:

a. cefalee
b. fotofobie
c. hipotensiune arterială
d. transpiraţie
e. toate răspunsurile sunt corecte
Răspuns: a, b
18.Atelele care fixează fractura, trebuie să îndeplinească

următoarele reguli:
a. să fie solide
b. să depăşească fractura
c. să cuprindă două articulaţii
d. să fie elastice
e. să fie mobile
Răspuns: a, c
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19.Durerea în fracturi se combate prin:

a. administrarea de analgetice
b. infiltraţii locale şi de plex cu analgetice locale
c. administrare de somnifere
d. administrare de sedative
e. administrare de tranchilizant
Răspuns: a, b
20.Aspiraţia de apă dulce produce:

a. hemodiluţie, în 3 – 4 minute
b. hipernatremie
c. hemoliză
d. fibrilaţie ventriculară
e. toate răspunsurile sunt corecte
Răspuns: a, c
21.Medicaţia din dulapul de urgenţă este gestionată direct de:

a. medic
b. asistenta şefă
c. o asistentă destinată pentru acest scop
d. asistenta de salon
e. toate răspunsurile sunt corecte
Răspuns: b, c
22.Calea cea mai eficientă de administrare a medicamentelor

este:
a. calea bucală
b. calea parenterală
c. prin mucoasa respiratorie
d. prin injectare intracardiacă
e. pe sonda de intubaţie
Răspuns: a, b
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23.Un aparat gipsat, incorect aplicat, favorizează:

a. necroze
b. paralizii
c. administrare obligatorie de antibiotice
d. infecţii
e. vindecare prematură
Răspuns: a, b
24.La bolnavul internat în spital, se monitorizează permanent:

a. TA, circulaţia, pulsul
b. respiraţia, culoarea tegumentelor, temperatura
c. scaune
d. poziţia în pat în timpul somnului
e. poziţia membrelor
Răspuns: a, b
25.Pregătirea aparaturii medicale de specialitate, o are în sarcină:

a. medicul
b. asistenta medicală de salon
c. asistenta şefă
d. tehnicianul care o are în service
e. medicul şi tehnicianul care o are în service
Răspuns: b, c
30.Tratamentul local în arsuri îl efectuează:

a.
b.
c.
d.

numai medicul specialist
numai asistenta medicală
medicul împreună cu asistenta medicală, în condiţii de asepsie
medicul chirurg, anestezistul şi asistenta medicală cu condiţia de
asepsie perfectă
e. medicul în condiţii de asepsie
Răspuns: c, d
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31.Alimentaţia bolnavului ars cuprinde:

a. regim bogat în lichide, vitamine, săruri minerale
b. alimentaţie mixtă care să cuprindă toate principiile recomandate
de medic
c. nu există restricţii alimentare
d. alimentaţie bogată în lipide şi glucide
e. nici un răspuns nu este corect
Răspuns: a, b
32.În faţa bolnavului muribund, asistenta medicală are sarcina:

nu va părăsi nici o clipă bolnavul
părăseşte bolnavul numai dacă el doreşte
poate părăsi bolnavul dacă el este inconştient
părăseşte bolnavul dacă se găseşte deasupra resurselor
terapeutice
e. nu are nici o sarcină
a.
b.
c.
d.

Răspuns: a, b
33.Semnele sigure ale decesului sunt:

a. petele (lividităţile) cadaverice
b. rigiditatea
c. oprirea respiraţiei
d. oprirea circulaţiei
e. toate răspunsurile sunt corecte
Răspuns: c, d
34.Saloanele, în secţia de Terapie Intensiva sunt grupate astfel:

a.
b.
c.
d.
e.

saloane septice
saloane aseptice
saloane de postoperator
saloane de preoperator
toate răspunsurile sunt corect

Răspuns: a, b
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35.Scopul internării bolnavului, în secţia de Terapie Intensiva

a.
b.
c.
d.
e.

este:
pentru restabilirea funcţiilor vitale
pentru echilibrarea şi stabilizarea hemodinamică, respiratorie şi
metabolică
pentru a completa tratamentul incomplet efectuat pe alte secţii
pentru a stabili diagnosticul corect
toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, b
36.Bolnavul critic, este internat pe secţia Terapie Intensiva pe o

a.
b.
c.
d.
e.

perioadă de:
până este compensat hemodinamic şi metabolic
până la stabilizarea funcţiilor vitale
numai până la 21 zile
maximum 48 ore
maxim 12 ore

Răspuns: a, b
37.Poziţia dorsală a bolnavului în pat, cea mai eficientă şi cea

a.
b.
c.
d.
e.

mai recomandată, se găseşte în afecţiunile:
boli hepatice
pancreatita acută
insuficienţa cardiacă
hemoragia digestivă
insuficienţa respiratorie

Răspuns: a, b
38.Alimentaţia la bolnavul hepatic se face:

a.
b.
c.
d.
e.

fracţionată în mese mici care să cuprindă caloriile necesare
fracţionată cu mese mici şi dese
se face numai endovenos
se administrează numai o masă copioasă pe zi
nu există restricţii alimentare

Răspuns: a, b
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39.Semnele clinice ale unei hemoragii digestive mari sunt:

a.
b.
c.
d.
e.

paloare, ameţeli, cefalee, frisoane
somnolenţa, adinamie, apatie
nelinişte, agitaţie, hipotensiune, tahicardie
tegumente hiperemice
hipertensiune arterială

Răspuns: a, c
40. Poziţia în pat , cea mai indicată a bolnavului pulmonar este:

a.
b.
c.
d.
e.

semişezândă
şi-o alege singur
decubit lateral drept
în decubit ventral
decubit lateral stâng

Răspuns: a, b
41. În cazul bolnavilor cardiaci, în criză, până la sosirea

a.
b.
c.
d.
e.

medicului, asistenta medicală are voie să administreze:
digoxin
O2,
Nitroglicerină
analgetic
medicaţie hipotensoare

Răspuns: b
42.Locul indicat pentru probele de explorări funcţionale la

a.
b.
c.
d.
e.

bolnavul cardiac este:
în camera de explorări funcţionale
în salon
oriunde
în camera de tratamente
toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, b
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43.Supravegherea bolnavilor renali de către asistenta medicală

a.
b.
c.
d.
e.

pretinde urmărirea:
bilanţului hidric
echilibrului acido-bazic
diureza
alimentele ingerate
toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, c
44.Pentru dializa peritoneală materialele necesare sunt pregătite

a.
b.
c.
d.
e.

de :
medicul nefrolog
asistenta medicală
bolnav, împreună cu asistenta medicală
medic şi asistentă
numai de asistenta medicală

Răspuns: b, c
45.Bolile tubului digestiv sunt date de:

a.
b.
c.
d.
e.

factori alimentari şi factori infecţioşi
factori climatici
factori parazitari sau nervoşi
nu se cunoaşte exact cauza
factori chimici

Răspuns. a, c, e
47.Poziţia cea mai corectă a bolnavului cu pancreatită acută este:

a.
b.
c.
d.
e.

poziţia dorsală
poziţia antalgică care şi-o alege bolnavul
nu există stabilită o poziţie
poziţie ventrală
poziţie semişezândă

Răspuns: a, b
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48.Supravegherea bolnavului hepatic presupune:

a.
b.
c.
d.
e.

urmărirea culorii tegumentelor şi sclerelor
pruritul, culoarea scaunelor şi apariţia fetorului hepatic
urmărirea mişcărilor acestuia
urmărirea alimentaţiei bolnavului
urmărirea limbajului

Răspuns: a, b
49.Alimentaţia bolnavului cardiac va cuprinde:

a.
b.
c.
d.
e.

alimente cu conţinut crescut în sodiu
alimente care să cuprindă toţi compuşii principali ai alimentaţiei
alimente bogate în vitamine şi săruri minerale
alimentaţie hiperglucidică
alimente bogate în grăsimi vegetale

Răspuns: b, c
50.În afecţiunile otice, când pavilionul urechii este afectat, el va fi

şters cu:
a. tampoane sterile de vată sau înmuiate în alcool
b. tampoane sterile înmuiate în iod
c. tampoane sterile de vată înmuiate în apă oxigenată
d. tampoane sterile de vată înmuiate în alcool iodat
e. tampoane sterile de vată înmuiate în oxicianură de mercur
Răspuns: a, c
51.Saloanele unde se află bolnavi care şi-au pierdut parţial sau total

vederea, există următoarele particularităţi:
a. uşile saloanelor, băilor, wc-urilor, sălilor de tratament sunt
deschise
b. uşa salonului larg deschisă
c. pragurile uşilor să fie cât mai înalte
d. poziţia mobilierului va fi mereu schimbată
e. toate variantele sunt corecte
Răspuns: a, b
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52.După expirarea perioadei de imobilizare a bolnavului cu infarct

miocardic, mobilizarea sa se începe astfel:
a. în faza incipientă prin mişcări pasive ale extremităţilor
b. se începe cu mişcări active ale extremităţilor
c. după mişcările pasive urmează mişcările active sub controlul
pulsului şi tensiunii arteriale
d. se începe mobilizarea prin exerciţii fizice cu efort dozat, sub
conducerea asistentului medical
e. toate variantele sunt corecte
Răspuns: a, c
53.Bolnavii renali se internează în saloane:

a. izolate, ferite de frig, călduroase, fără curenţi de aer, la
temperaturi de 20 – 22C0
b. amplasaţi la adăpost de infecţii
c. nu necesită izolare, deoarece nu sunt bolnavi contagioşi
d. se internează în saloane mari
e. în saloane mici
Răspuns: a, b
56.Tratamentul intensiv al şocului, se face corect în următoarele

a.
b.
c.
d.
e.

situaţii:
în cazul în care tratamentul se adresează cauzei declanşatoare
numai când se respectă algoritmul tratamentului şocului
în cazul în care tratamentul respectă etapa evolutivă în care se
găseşte bolnavul
tratamentul se face numai când bolnavul a ajuns la spital
toate variantele sunt corecte

Răspuns: a, c
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57.Îngrijirea bolnavilor arşi se face în funcţie de:

a. gradul arsurii, extinderea şi localizarea ei
b. se face numai în funcţie de gradul arsurii
c. vârsta bolnavului, starea generală a lui şi procentul de arsură
d. în funcţie de gradul de dotare a spitalului unde este internat
e. în funcţie de temperatura pe care o prezintă bolnavul
Răspuns: a, c
59.*Care din următoarele domenii nu face parte din definirea
conceptului de calitate a vieţii ?
a. fizic: simptomele bolii şi reacţiile la tratament
b. psihologic: starea mentală de sănătate pozitivă
c. spiritual: necesitatea fundamentală a omului de a da un scop şi
un înteles vieţii
d. economic: asigurarea condiţiilor materiale de existenţă şi
tratament
e. social: calitatea relaţiilor interumane
Răspuns: d
60.*Care este metoda, prin care se precizează diagnosticul de

a.
b.
c.
d.
e.

malignitate?
metoda imagistică
examenul citologic
examenul histologic
metoda endoscopică
metodele biochimice

Răspuns: c
61.*Riscul de apariţie al cancerului după oprirea fumatului:

a.
b.
c.
d.
e.

nu este modificat
este modificat numai după 15 ani
scade în primii 4 ani şi rămâne crescut în continuare
devine egal cu populaţia generală după 10-15 ani
este diminuat numai prin chimioprofilaxie

Răspuns: d
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62.*Modificarea regimului alimentar permite o reducere a

incidenţei cancerelor cu:
a. cca. 20%
b. cca. 30%
c. cca. 40%
d. cca. 50%
e. cu 60%
Răspuns: b
63.Care din localizările de mai jos se situează în primele 6 cauze

de morbiditate şi mortalitate oncologică în ţara noastră ?
a. colon şi rect la bărbaţi
b. stomac
c. plămân l
d. tiroidă la femei
e. tumoră ORL la femei
Răspuns: a, b, c
64.Perioada de securitate relativă în urmărirea bolnavului

oncologic:
a. începe din momentul primului tratament, dacă acesta a fost
radical
b. urmează primilor 5 ani de după tratament
c. corespunde diminuării progresive a riscului de deces prin cancer
d. bolnavul este considerat vindecat şi scos din evidenţă
e. bolnavul urmează tratament adjuvant intermitent
Răspuns: b, c
65.Reducerea aportului de calorii alimentare şi a obezităţii poate

avea un rol profilactic în:
a. cancerul de corp uterin
b. cancerul ovarian
c. cancerul mamar
d. cancerul gastric
e. cancerul de prostată
Răspuns: a, c, e
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66.Vârsta

influenţează considerabil apariţia şi localizarea
cancerului. Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate ?
a. frecvenţa cancerului creşte rapid după 40 ani
b. frecvenţa maximă este sub 40 de ani
c. influenţa vârstei se manifestă numai la femei
d. vârsta influenţează numai structura pe localizări, nu şi frecvenţa
e. în ţara noastră, mortalitatea oncologică maximă se înregistrează
la grupele de vârstă sub 65 ani
Răspuns: a, e
67.*În care din localizările de mai jos nu s-au identificat factori

etiologici alimentari?
a. cancerul gastric
b. cancerul hepatic primitiv
c. cancerul renal
d. cancerul de rinofaringe
e. cancerul de endometru
Răspuns: c
68.Creşterea consumului de fibre vegetale şi fructe poate reduce

semnificativ riscul pentru cancer la care din urmatoarele
localizări?
a. vezica urinară
b. prostata
c. stomacul
d. colonul şi rectul
e. plămânul
Răspuns: c, d, e
69.Pentru care din localizările de mai jos a fost demonstrat rolul

cancerigen al virusurilor ?
a. rinofaringe
b. tiroidă
c. col uterin
d. ficat
e. plămân
Răspuns: a, c, d
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70.Localizările tumorale, pentru care s-a stabilit o cauză

a.
b.
c.
d.
e.

hormonală, sunt următoarele:
col uterin
testicol
hipofiză
os
corp uterin

Răspuns: b, d, e
71.Patul de spital trebuie să corespundă următoarelor criterii:

a.
b.
c.
d.
e.

să fie comod şi să-i asigure relaxarea
să se poată aşeza la marginea patului
partea utilă cu înălţimea de 80cm
partea utilă cu înălţimea de 60cm
să fie accesibil din toate laturile

Răspuns: a, b, d, e.
72.Pentru prevenirea escarelor se pot utiliza:

a.
b.
c.
d.
e.

saltele antidecubit
perne pufoase
saltele pneumatice compartimentate
saltele cu apă
nu necesită măsuri de prevenire speciale

Răspuns: a, c, d.
73.Poziţia semişezândă a bolnavului în pat este indicată în

a.
b.
c.
d.
e.

situaţii de:
afecţiuni cardiace şi pulmonare
după unele intervenţii chirurgicale
bolnavi vârstnici, pentru prevenirea pneumoniei hipostatice
convalescenţă
colaps vascular

Răspuns: a, b, c, d.
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74.Mobilizarea bolnavilor după şedere îndelungată la pat se

a.
b.
c.
d.
e.

efectuează, controlând:
pulsul
tensiunea arterială
frecvenţa respiraţiei
diureza
curba ponderală

Răspuns: a, b, c.
75.Îngrijirea cavităţii bucale la bolnavii inconştienţi se face cu:

a.
b.
c.
d.
e.

lichid de gargară în cantitate suficientă
tampon îmbibat în glicerină boraxată
pastă de dinţi
tampon îmbibat în zeamă de lămâie
albastru de metil

Răspuns: b, d.
76.Poziţia forţată a bolnavului în pat poate avea următoarele

a.
b.
c.
d.
e.

cauze:
reacţie de apărare conştientă sau inconştientă a organismului
măsură terapeutică
măsură profilactică
modificări patologice produse de boală
impusă de personalul medical de îngrijire

Răspuns: a, b, c, d.
77.Factorii favorizanţi locali pentru apariţia escarelor de decubit
pot fi:
a. umezeală locală (urină, fecale, diverse secreţii)
b. imobilizare în aceeaşi poziţie, timp mai îndelungat
c. folosirea de pudră de talc
d. căldură umedă excesivă
e. neregularităţi ale lenjeriei de pat şi de corp
Răspuns: a, b, d, e.
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78.Tratamentul escarelor se efectuează prin:

a.
b.
c.
d.
e.

căldură umedă locală
crearea unui mediu local uscat şi cât se poate de steril
medicaţie locală epitelizantă
aplicări locale de antibiotice şi pomezi revulsive
tratament chirurgical

Răspuns: b, c, d, e.
79.Sarcinile asistentului medical în pregătirea şi asistarea

a.
b.
c.
d.
e.

examinărilor clinice, sunt:
pregătirea psihică a bolnavului
dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavului
deservirea medicului cu instrumentar
purtarea de discuţii cu bolnavul, în timp ce îl examinează
medicul
aşezarea bolnavului în pat după examinare şi facerea patului

Răspuns: a, b, c, e.
80.Pentru tuşeul rectal, poziţia bolnavului poate fi:

a.
b.
c.
d.
e.

şezândă
genu-pectorală
ginecologică (la femei)
decubit lateral, cu coapsele flectate pe abdomen
indiferentă

Răspuns: b, c, d
81.Pe foaia de temperatură se notează obligatoriu:

a.
b.
c.
d.
e.

scurt istoric al bolii
pulsul
temperatura
tensiunea arterială
diureza

Răspuns: b, c, d, e.
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82.Paloarea instalată rapid poate ascunde:

a.
b.
c.
d.
e.

hemoragie masivă urinară (hematurie)
hemoragie ocultă
hemoragie digestivă superioară (hematemeză, melena)
stare febrilă
hemoragie respiratorie (hemoptizie)

Răspuns: a, c, e.
83.Pe foaia de temperatură se menţionează cu:

a.
b.
c.
d.
e.

steluţă - frisonul
săgeţi roşii - transfuziile de sânge sau preparate sanguine
linie roşie întreruptă - temperatura
linie albastră continuă - pulsul
coloane roşii - tensiunea arterială

Răspuns: a, b, e.
84.Măsurarea pulsului la pacientul internat se face :

a.
b.
c.
d.
e.

în repaus fizic şi psihic
după efort
pe durata unui minut
în şanţul radiar
cel puţin o dată pe zi

Răspuns: a, c, d, e.

85.Produsele biologice normale, ce se pot recolta de la bolnavi,
pot fi:
a. sângele
b. urina
c. materiile fecale
d. lichidul cefalo-rahidian
e. lichidul de ascită
Răspuns: a, b, c, d.
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86.Sângele pentru hemocultură se recoltează :
a.de obicei seara
b. în plin frison
c. după începerea tratamentului antibiotic
d. la cel puţin 24 ore de la terminarea tratamentului cu
antibiotice
e. indiferent când
Răspuns: b, d.
87.Recoltarea urinii se efectuează:
a.de obicei dimineaţa
b. în vase de sticlă cilindrice, gradate
c. din urina strânsă în timpul nopţii
d. prin sondaj vezical, dar numai la copii şi numai în scop
diagnostic
e. prin puncţionarea sondei, la bolnavii cu sondă vezicală
permanentă
Răspuns: a, b, e.
88.Cavităţile seroase, din care se pot recolta revărsate, pot fi:
a.stomacul
b. cavitatea pleurală
c. cavitatea peritoneală
d. pericardul
e. cavitatea articulară
Răspuns: b, c, d, e.
89.Recoltarea de sânge capilar se practică pentru determinarea:
a.tabloului sanguin
b. cantitativă a hemoglobinei
c. numărului de reticulocite
d. timpului de sângerare şi coagulare
e. sideremiei
Răspuns: a, b, c, d
21

90.Testele cutanate alergice de diagnostic mai des folosite sunt:
a.IDR-Mantoux - pentru TBC
b. IDR-Burnet - pentru bruceloză
c. IDR-Cassoni - pentru chistul hidatic
d. Reacţia Dick - pentru scarlatină
e. IDR - pentru trichineloză
Răspuns: a, b, c, e
91.Pregătirea bolnavilor pentru examinarea radiologică
înseamnă:
a. asigurarea temperaturii corespunzătoare bolnavului dezbrăcat
b. completarea biletului de trimitere de către medic
c. înştiinţarea serviciului de radiologie despre examinarea cerută
d. transportul bolnavului, însotit de asistenta de salon şi documente
medicale
e. pregătirea psihică a bolnavilor
Răspuns: a, c, d, e
98. Examinarea radiologică a colonului, cu metoda dublului

contrast, poate evidenţia:
a. stenoze
b. polipi
c. tumori
d. diverticuli
e. hernie hiatală
Răspuns: a, b, c, d
99.Pregătirea pentru examinarea ultrasonografică a abdomenului

presupune:
a. administrarea unei medicaţii absorbante a gazelor
b. cu cel puţin 24 de ore înainte, bolnavul rămâne nemâncat
c. pentru examinarea organelor din micul bazin, vezica urinară
golită
d. medicaţie purgativă, la nevoie
e. ingerarea a 500-700 ml de lichide, cu 30 minute înainte de
examinare
Răspuns: a, d
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100.Endoscopia se foloseşte în examinarea organelor cavitare,

a.
b.
c.
d.
e.

cum ar fi:
esofagul
stomacul
rectul
colonul
colecistul

Răspuns: a, b, c, d
101.*Căile de administrare ale medicamentelor pot fi:

a.
b.
c.
d.
e.

în aplicaţii locale
pe cale bucală
sub formă de injecţii
în administrări intracavitare
toate răspunsurile de mai sus

Răspuns: e
102.*Repausul fizic relativ înseamnă că bolnavul:

a. stă la pat majoritatea timpului, coborând numai pentru necesităţi
personale
b. se scoală din pat pentru necesităţi personale şi plimbări
progresive de recuperare
c. nu părăseşte patul decât în orele de vizită
d. nu părăseşte patul deloc
e. ţine în repaus numai anumite părţi ale corpului
Răspuns: b
103.Repausul intelectual se recomandă în:

a.
b.
c.
d.
e.

hepatita acutaă
cardiopatii
nevroze
fracturi cu imobilizare
psihoze

Răspuns: a, b, c, e
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104.Alimentaţia bolnavului urmăreşte:

a. acoperirea cheltuielilor energetice de bază ale organismului
b. asigurarea aportului de săruri minerale, vitamine şi
microelemente
c. câstig ponderal de cel puţin 10% din greutate
d. favorizarea vindecarea
e. asigurarea principiilor alimentare după toleranţa şi opţiunea
pacientului
Răspuns: a, b, d
105.Necesităţile calorice în repausul absolut la pat sunt de:

a. 15 calorii/kilo-corp în 24 h
b. 20 calorii/kilo-corp în 24 h
c. 25 calorii/kilo-corp în 24 h
d. cu 10-15% mai mici la bătrâni şi la copii
e. cu 20-30% mai mari în secţiile de pediatrie
Răspuns: c, e
106.Necesităţile calorice crescute se impun în:

a. stări febrile, cu 13% pentru fiecare grad de temperatură
b. distrucţii de ţesuturi, care necesită un aport caloric suplimentar
de 10%
c. boli cu metabolism crescut
d. caşexia neoplazică
e. stări de agitaţie şi/ sau contracţii musculare, până la 30%
Răspuns: a, b, c, e
107.*Regimul

a.
b.
c.
d.
e.

alimentar al bolnavului trebuie să asigure
următoarele necesaruri calitative:
hidraţi de carbon în cantităţi nelimitate
proteine de origine animală
vitamine liposolubile
grăsimi de origine vegetală
toate principiile alimentare, în proporţie calculată, după
necesarul individual (dupa boală)

Răspuns: e
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108.Rolul proteinelor în organism este complex, ele participând

a.
b.
c.
d.
e.

la:
sinteza şi secreţia de hormoni şi enzime
reglarea parţială a tensiunii arteriale
acoperirea parţială a nevoilor energetice
buna funcţionare a sistemului imunitar
menţinerea presiunii coloid-osmotice a sângelui (prevenirea şi
combatere edemelor)

Răspuns: a, c, d, e
109.Aplicaţiile reci au efect:

a. tonifiant
b. stimulator
c. regenerator
d. anesteziant până la necroză, la sistemul nervos central
e. antispastic
Răspuns: a, b, c, d.
110.Frigul, sub formă uscată, se poate aplica, ca şi:

pungi cu gheaţă prin intermediul unui prosop, flanel
pungi cu gheaţă direct pe piele, în anumite situaţii de urgenţă
recipiente speciale din cauciuc sau metal
crioterapie în spasme vasculare, glomerulonefrită acută, infecţii
urinare
e. hidrofoare
Răspuns: a, c, e.
a.
b.
c.
d.

111.Compresele reci, ca şi formă de aplicaţie umedă, se indică

a.
b.
c.
d.
e.

în:
inflamaţii, edeme
hemoragii
ameliorarea durerilor localizate
hipotermie
stări febrile

Răspuns: a, b, c, e.
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112.*Fricţiunile, ca metodă hidroterapeutică, se folosesc în caz

de:
a. afecţiuni inflamatorii cutanate
b. supuraţii
c. reacţii alergice
d. flebite
e. afecţiuni inflamatorii ale aparatului respirator
Răspuns: e
113.Băile curative parţiale alternante se aplică:

a. pentru extremităţi
b. în două vase: unul cu apă rece de 15-18˚C, altul cu apă caldă de
40˚C
c. membrele, prima dată se introduc în apă rece timp de 20-60
secunde, apoi în cea caldă timp de 2-3 min.
d. în 10-12 şedinţe zilnice
e. de 2-3 ori zilnic, în caz de hemoroizi
Răspuns: a, b
114.Aplicaţiile calde înseamnă:

a. folosirea de temperaturi cu cel puţin 5 grade peste cea
indiferentă
b. obţinerea de efecte antispastice
c. efect hipotensor prin vasodilataţie periferică
d. aplicarea căldurii uscate direct pe ţesuturi
e. comprese fierbinţi la 45-55˚C
Răspuns: b, c, d, e
115.Cataplasmele umede, cu substanţe păstoase vegetale se

a.
b.
c.
d.
e.

aplică în:
infecţii ale ţesutului celular subcutanat
afecţiuni ORL
mialgii, artralgii, spasme musculare
colecistită acută flegmonoasă
artrite subacute şi cronice

Răspuns: a, b, c, e.
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116.*Băile calde se folosesc:

a. sub formă de băi calde obişnuite, la temperatura de 45-50˚C
b. sub formă de băi fierbinţi, la temperatura de peste 50˚C, cu
durata de 60 de minute
c. în stări febrile
d. în afecţiuni acute articulare
e. în hipotermii
Răspuns: e.
117.Petele de mucegai de pe lenjerii se curăţă cu:

a.
b.
c.
d.
e.

amoniac
oxalat de sodiu 20%
apă
clor
alcool

Răspuns: a, b, c
118.Petele de gudron se curăţă cu:

a.
b.
c.
d.
e.

albastru de metil
aăpun
aterebentină
benzină
alcool

Răspuns: b, c, d, e
119.Petele de fructe se curăţă cu:

a. lapte dulce
b. soluţie de bisulfit de sodiu acidifiat cu acid clorhidric
c. apă
d. alcool
e. benzină
Răspuns: a, b, c
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120.Petele de iod se curăţă cu:

a. hidroxid de amoniu
b. tiosulfat de sodiu 10%
c. apă
d. vitamina C în soluţie
e. alcool
Răspuns: a, b, d
121.Pentru conservarea materialelor alterabile, frigiderul are

rolul de:
a. a împiedica degradarea acestora
b. a schimba compoziţia acestora
c. a reduce sau a opri dezvoltarea microorganismelor
d. a asigura stabilitatea medicamentelor termolabile
e. a asigura păstrarea vitaminelor în fructe şi legume
Răspuns: a, c, d, e
122.Întreţinerea frigiderelor din saloane constă din:

a. deszăpezire la 10-20 de zile
b. se spală tot interiorul cu apă caldă
c. se lasă deschis să se usuce după spălare
d. garniturile de etanşeizare ale uşii se spală separat
e. se spală cu alcool
Răspuns: a, b, c, d
123.În lipsa tărgilor, transportul primar al pacienţilor se poate

face cu mijloace improvizate:
a. scaun cu spătar
b. pătură
c. sac de plastic
d. covor
e. palton fixat pe bază de lemn
Răspuns: a, b, d, e
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124.Transportul secundar şi cel în incinta spitalului este

obligatoriu la următoarele categorii de bolnavi:
a. bolnavi în stare de şoc
b. bolnavi cu stare generală bună
c. bolnavi suspecţi sau confirmaţi cu infarct miocardic
d. bolnavi cu afecţiuni ale membrelor inferioare
e. bolnavi cu insuficienţă cardio-pulmonară gravă
Răspuns: a, c, d, e
125.În cursul transportului prematurului, asistenta însoţitoare va

urmări în permanenţă funcţiile vitale ale acestuia:
a. diureza
b. respiraţia
c. circulaţia
d. termoreglarea
e. pulsul
Răspuns: b, c, d, e
126.Tăviţa renală se poate folosi pentru:

a. colectarea urinii
b. colectarea materiilor fecale
c. captarea vărsăturilor
d. strângerea tampoanelor
e. strângerea instrumentelor întrebuinţate
Răspuns: c, d, e
127.*Tuburile de cauciuc şi de material plastic se utilizează ca şi

accesorii pentru diferite dispozitive:
a. irigatoare
b. aparate de alimentaţie artificială
c. aparate e aspiraţie a secreţiilor
d. transfuzii de sânge
e. toate răspunsurile de mai sus.
Răspuns corect: e
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128.Manopere, investigaţii şi tratamente, ce se efectuează în

decubit lateral, sunt:
a. administrarea clismelor şi a supozitoarelor
b. consultul abdominal
c. puncţia lombară
d. măsurarea temperaturii rectale
e. sondajul vezical
Răspuns: a, d
129.Dispneea de repaus este o dispnee permanentă, care apare

inclusiv în poziţia de ortopnee; ea poate avea ca şi cauză:
a. tulburări de reglare centrală
b. efortul fizic
c. obstacol în căile respiratorii
d. tulburări circulatorii
e. mici sângerări
Răspuns: a, c, d
130.Dispneea de efort apare în:

a. boli ale aparatului cardio-vascular
b. anemii
c. repaus
d. somn
e. tumori genitale
Răspuns: a, b.
131.Dispneea inspiratorie apare în:

a.
b.
c.
d.
e.

paralizia incompletă a muşchilor respiratorii
obstacol al căilor respiratorii
postprandial
astm bronşic
pneumonii

Răspuns: a, b, e

30

132.Poliuria durabilă apare în:

a.
b.
c.
d.
e.

diabet zaharat
deshidratare
stare febrilă
scleroză renală
diabet insipid

Răspuns: a, d, e.
133.Culoarea urinii depinde de:

a.
b.
c.
d.
e.

densitate
cantitate
unele boli
băuturi colorate, acidulate
expunere la soare a pacientului

Răspuns: a, b, c.
134.Medicamente, care schimbă culoarea urinii, sunt:

a.
b.
c.
d.
e.

Furazolidon
Rifampicină
Omeran
Oxaciclină
Piramidon, Algocalmin

Răspuns: a, b, e
135.*Vărsături fecaloide apar în:

a. hepatite
b. infarct miocardic
c. ocluzie intestinală
d. pneumonii
e. gastrite
Răspuns: c
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136.Hematemeza – vărsăturile sangvinolente şi de sânge pur se

datorează unor:
a. boli ale stomacului
b. boli de sânge - coagulopatii
c. tratamente anticoagulante
d. pneumonii
e. TBC pulmonar
Răspuns: a, b, c.
137.Elemente patologice apărute în scaun pot fi:

a. apă
b. mucus
c. puroi
d. sânge
e. alimente parţial digerate
Răspuns: b, c, d.
138.Scăderea corporală rapidă apare în cazul:

a. eliminării edemelor
b. eliminării ascitei
c. administrării unor diuretice
d. după efort fizic
e. unei diareei severe
Răspuns: a, b, c, e.
139.Se cântăresc zilnic pacienţii cu:

a. insuficienţă cardiacă
b. TBC pulmonar
c. tratamente cu cortizon
d. tratamente cu diuretice
e. sindrom diareic
Răspuns: a, c, d, e
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140.*Leucoreea este:

a. scaun cu sânge
b. spută purulentă
c. secreţie nazală patologică
d. secreţie vaginală patologică
e. scurgere sangvinolentă vaginală
Răspuns: d.
141.Paloarea persistentă poate avea ca şi cauză:

a. anemia
b. icterul
c. irigaţia insuficientă cronică a pielii
d. efortul
e. bolile consumptive
Răspuns: a, c, e.
142.Roşeaţa intensă a pielii poate să apară în:

a. febră
b. emoţii
c. efort fizic
d. anemii
e. şoc hemoragic
Răspuns: a, b, c
143.Erupţiile cutanate se pot întâlni în:

a. icter
b. anemii
c. reacţii alergice
d. boli infecţioase
e. alergii medicamentoase
Răspuns: c, d, e
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144.Sunt considerate mişcări involuntare următoarele:

a. Miocloniile
b. torticolisul
c. tremurăturile
d. flexia antebraţului
e. mişcările coreice
Răspuns: a, c, e
145.*Epistaxisul este:

a. hemoragie vaginală
b. urină hipercromă
c. scurgere patologică din cavitatea auriculară
d. sângerare din cavitatea nazală
e. sângerarea gingiilor
Răspuns: d
146.*La bolnavii alcoolici, semnul major al abstinenţei este:

a. paloarea
b. roşeaţa
c. tremurăturile grosolane, generalizate
d. transpiraţii
e. setea
Răspuns: c
147.*Intradermoreacţia se efectuează:

a. pe suprafaţa de flexie a antebraţului
b. pe zona fesieră
c. pe pielea păroasă a capului
d. pe lobul urechii
e. pe tegumente abdominale
Răspuns: a.
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148.Examinarea radiologică a colonului se efectuează prin:

a. irigografie
b. endoscopie
c. Rx nativ
d. tuşeu rectal
e. laparotomie
Răspuns: a, c

149.Examenul radiologic al rinichilor se poate efectua prin:

a. radiografie simplă
b. urografie
c. pielografie ascendentă
d. ecografie
e. pasaj baritat
Răspuns: a, b, c
150.*Cu ajutorul bronhoscopului se poate examina:

a. stomacul
b. rinichii
c. bronşiile
d. esofagul
e. laringele
Răspuns: c.
151.Rectul se examinează cu:

a. laringoscop
b. rectoscop
c. bronhoscop
d. tuşeu rectal
e. specul vaginal
Răspuns: b, d
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152.Pentru efectuarea colposcopiei este necesară:

a. masă ginecologică
b. colposcop
c. soluţie lugol
d. substanţă de contrast
e. soluţie de acid acetic 3%
Răspuns: a, b, c, e
153.*Principiul echităţii în activitatea de nursing comunitar se

referă la:
a. nediscriminarea între pacienţi;
b. doar îngrijiri medicale;
c. îngrijiri medicale şi sociale;
d. îngrijiri în sisteme de asigurări private;
e. îngrijiri la domiciliu.
Răspuns: a
154.Nursingul comunitar are drept domeniu furnizarea de

servicii de îngrijiri către:
a. pacienţi în mod individual;
b. populaţie sănătoasă;
c. pacienţilor din clinici;
d. pacienţi din centre medicale;
e. elevi.
Răspuns: a, b, c, d, e
155.Elementele de îngrijire acordate de asistenţii comunitari

sunt:
a. menţinerea funcţiilor vitale;
b. diagnosticul medical al afecţiunilor cronice;
c.optimizarea somnului şi odihnei;
d. diagnosticul medical al afecţiunilor acute;
e. procurarea hranei pacienţilor.
Răspuns: a, c
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156.Activitatea

asistenţilor
următoarele principii:
a. echitate;
b. etică;
c. cooperare internaţională;
d. remuneraţie;
e. cerere-ofertă.

comunitari

este

ghidată

de

Răspuns: a, b
157.În luarea unor decizii etice, asistenţii comunitari trebuie să

urmărească:
a. colectarea datelor;
b. ierarhizarea prioritătilor;
c. clasificarea socială a pacienţilor;
d. atitudinea familiei;
e. dovedirea statutului de asigurat.
Răspuns: a, b
158.Principiile avute în vedere de către asistenţii comunitari în

procesul de îngrijiri sunt:
a. principiul beneficiului;
b. principiul autonomiei;
c. principiul calităţii;
d. principiul perfecţionării continue a cunoştinţelor;
d. principiul socializării.
Răspuns: c, d
159.Asistenţii comunitari au rol în:

a. îngrijirea primară;
b. rezolvarea în mod independent a urgenţelor medicale;
c. îngrijirea pe termen lung;
d. rezolvarea unor probleme juridice ale pacienţilor;
e. intermedierea conflictelor din familiile pacienţilor.
Răspuns: a, c
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160.*Responsabilităţile generale ale asistenţilor comunitari în

îngrijirile a. primare de sănătate sunt:
b. diagnosticul medical al bolii acute;
c. prevenirea complicaţiilor;
d. tratamentul bolii identificate;
d. modificarea tratamentului în absenţa unor rezultate
satisfăcătoare;
e. diagnosticul medical al bolii cronice şi prescrierea
tratamentului.
Răspuns: b
161.Responsabilităţile medicale ale asistenţilor comunitari în
îngrijirile primare de sănătate sunt:
a. supravegherea stării de sănătate a gravidei, lăuzei, sugarului;
b. diagnosticarea şi tratarea bolilor acute;
c. prescrierea unor regimuri alimentare specifice vârstei şi
afecţiunii pacientului;
d. prevenirea complicaţiilor;
e. internarea în spital a pacienţilor.
Răspuns: a, d
162.Manifestările

de dependenţă identificate de asistenţii
comunitari (semne sau simptome) în tulburările gândirii sunt:
a. fuga de idei;
b. halucinaţiile;
c. furia;
d. incoerenţa în vorbire;
e. coma.
Răspuns: a, d
163.Tulburările afective ale pacienţilor pot fi:

a. furia;
b. amnezia;
c. apatia;
d. logoreea;
e. saţietatea.
Răspuns: a, c
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164.Tulburările activităţii motorii sunt:

a. restrângerea activităţii;
b. lentoarea ideativă;
c. fuga de idei;
d. agitaţia motorie;
e. debilitatea mentală.
Răspuns: a, d
165.Tulburările inteligenţei sunt:

a. coma;
b. debilitatea mentală;
c. retardul mental;
d. imbecilitatea;
e. agitaţia psihomotorie.
Răspuns: b, c, d
166.Problemele posibile ale femeii gravide în primul trimimestru

a.
b.
c.
d.
e.

de sarcină sunt:
greţuri;
vărsături;
semne de fals travaliu;
dispariţia ciclului menstrual;
travaliul adevărat.

Răspuns: a, b, d
167.Obiectivele activităţii asistenţilor comunitari pentru femeia

gravidă sunt:
a. să cunoască toate modificările ce apar în timpul sarcinii;
b. să fie informată despre adaptările corpului său la sarcină;
c. igiena corporală a nou-născutului;
d. să primească toate informaţiile cu privire la naştere şi travaliu;
e. internarea în Maternitate.
Răspuns: a, b, d
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168.Obiectivele asistenţilor comunitari în îngrijirea sugarului

a.
b.
c.
d.
e.

sunt:
îngrijirea corporală;
diagnosticul medical al bolilor acute;
recomandări de alimentaţie;
instruirea mamei;
diagnosticul medical al bolilor cronice.

Răspuns: a, c, d
169.Obiectivele esenţiale ale îngrijirii sugarului sunt:

a.
b.
c.
d.
e.

asistenţa efectivă;
alimentaţia;
călirea organismului;
profilaxia rahitismului;
procurarea lenjeriei.

Răspuns: a, c, d
170.Care

a.
b.
c.
d.
e.

dintre următoarele situaţii
contraindicaţii ale vaccinării:
hipersensibilitate cunoscută;
copii cu antecedente de boli acute;
copii cu SIDA sau HIV;
dezordini imunitare;
starea de sănătate.

pot

Răspuns: a, c, d
171.*Simptomele cognitive ale demenţelor sunt:

a.
b.
c.
d.
e.

agitaţia;
tulburări de memorie;
tulburări de limbaj;
tulburări de dispoziţie;
coma.

Răspuns: b
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fi

considerate

172.Calea de administrare a vaccinurilor poate fi:

a.
b.
c.
d.
e.

intradermic;
intravenos;
intramuscular;
oral;
intraauricular.

Răspuns: a, c, d
173.Rolul asistenţilor comunitari în trimestrul III de sarcină este
să instruiască gravida în scopul:
a. recunoaşterii semnelor ce prevestesc naşterea;
b. recunoaşterii semnelor de sarcină;
c. ameliorării anxietăţii;
d. recunoaşterea semnelor de debut ale travaliului;
e. sarcinilor ulterioare.
Răspuns: a, c, d
174.La pacienţii preşcolari şi şcolari asistenţii comunitari

a.
b.
c.
d.
e.

urmăresc:
dezvoltarea somatică;
prevenirea accidentelor;
dezvoltarea psihică;
performanţele şcolare;
prezenţa la programul de studiu.

Răspuns: a, b, c
200. Hemoptizia se manifestă prin:
a. sânge cu resturi alimentare;
b. sânge aerat;
c. anamneză pentru afecţiuni respiratorii;
d. sânge roşu, proaspăt;
e. sânge negru coagulat.
Răspuns: b, d
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201. Criza de astm bronşic se manifestă prin:
a. dispnee cu caracter expirator;
b. dispnee cu caracter inspirator;
c. tuse cu expectoraţie perlata;
d. stare prodromală
e. anurie.
Răspuns: a, c, d
202.Intervenţia asistenţilor comunitari la bolnavul cu astm

a.
b.
c.
d.
e.

bronşic vizează:
ajutarea pacientului pentru satisfacerea nevoilor fundamentale;
hidratarea corespunzătoare a bolnavului;
prescrierea tratamentului corespunzător simptomelor;
educaţia pacientului privind prevenirea crizelor de astm;
recomandarea perfuziei endo-venoase.

Răspuns: a, b, d
203.Manifestările clinice ale pneumoniei pneumococice sunt:

a.
b.
c.
d.
e.

leucocitoză cu neutropenie;
frison unic solemn;
junghi toracic;
febră;
VSH crescut.

Răspuns: b, c, d
204.*Modificările clinice prezente în pneumonia bacteriană

a.
b.
c.
d.
e.

acută sunt:
ASLO crescut;
starea generală alterată;
radiografie toracică cu modificări;
examen spută cu pneumococi, streptococi;
VSH creacut.

Răspuns: b
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205.Obiectivele îngrijirii bolnavului cu pneumonie bacteriană

a.
b.
c.
d.
e.

acută sunt:
combaterea infecţiei;
cronicizarea lentă a bolii;
îmbunătăţirea respiraţiei;
prevenirea complicaţiilor;
vaccinarea obligatorie antipneumococică.

Răspuns: a, c, d
206.Intervenţiile asistenţilor comunitari în pneumonia bacteriană

a.
b.
c.
d.
e.

acută sunt:
umidificarea aerului;
monitorizarea funcţiilor vitale;
administrarea tratamentului medicamentos prescris;
imobilizarea bolnavului la pat pe perioada bolii;
comunicarea prognosticului bolii.

Răspuns: a, b, c
207.Circumstanţele de apariţie a pleureziilor sunt:

a.
b.
c.
d.
e.

afecţiuni pulmonare;
reumatism articular acut;
hepatite acute virale;
traumatismele;
expunerea la radiaţiiile ultraviolete.

Răspuns: a, b, d
208.Asistenţa comunitară se adresează următoarelor categorii de

persoane:
a. cu dizabilităţi şi boli cronice;
b. cu nivel economic sub pragul sărăciei;
c. salariaţilor cu asigurare medicală;
d. su nivel educaţional scăzut;
e. nici uneia dintre aceste categorii.
Răspuns: a, b, d
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209.Care dintre următoarele tipuri de criză pot fi identificate de

asistenţii comunitari:
a. criza maturaţională;
b. criza situaţională;
c. criza catastrofică;
d. criza socială;
e. criza morală.
Răspuns: a, b, d
210.Care dintre următoarele activităţi pot fi cuprinse în stadiul

de previzită la domiciliu pacientului:
a. contactul social;
b. pregătirea echipamentului necesar;
c. efectuarea de rapoarte despre cazul investigat;
d. îndepărtarea echipamentului contaminat;
e. îndepărtarea reziduurilor menajere.
Răspuns: a, b, d

211.Pentru prevenirea escarelor se pot utiliza:

a.
b.
c.
d.
e.

saltele antidecubit
perne pufoase
saltele pneumatice compartimentate
saltele cu apă
nu necesită măsuri de prevenire speciale

Răspuns: a, c, d
212.Poziţia semişezândă a bolnavului în pat este indicată în

a.
b.
c.
d.
e.

situaţii de:
afecţiuni cardiace şi pulmonare
după unele intervenţii chirurgicale
bolnavi vârstnici, pentru prevenirea pneumoniei hipostatice
convalescenţă
colaps vascular

Răspuns: a, b, c, d
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213.Mobilizarea bolnavilor după şedere îndelungată la pat se

a.
b.
c.
d.
e.

efectuează controlând:
pulsul
tensiunea arterială
frecvenţa respiraţiei
diureza
curba ponderală

Răspuns: a, b, c
214.Îngrijirea cavităţii bucale la bolnavii inconştienţi se face cu:

a.
b.
c.
d.
e.

lichid de gargară în cantitate suficientă
tampon imbibat în glicerina boraxată
pastă de dinţi
tampon îmbibat în zeamă de lămâie
albastru de metil

Răspuns: b, d
215.Poziţia forţată a bolnavului în pat poate avea următoarele

a.
b.
c.
d.
e.

cauze:
reacţie de apărare conştienţă sau inconştienţă a organismului
măsură terapeutică
măsură profilactică
modificări patologice produse de boală
impusă de personalul medical de îngrijire

Răspuns: a, b, c, d
216.Factorii favorizanţi locali pentru apariţia escarelor de

a.
b.
c.
d.
e.

decubit pot fi:
umezeală locală ( urina, fecale, secreţii diverse )
imobilizare în aceeaşi poziţie timp mai îndelungat
folosirea de pudră de talc
căldură umedă excesivă
neregularităţi ale lenjeriei de pat şi de corp

Răspuns: a, b, d, e
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217.Panglica metrică este utilizată pentru măsurarea:

a. circumferinţa toracelui
b. circumferinţa capului la vârstnici
c. lungimea braţelor la sugari
d. circumferinţa abdominală
e. circumferinţa membrelor
Răspuns corect: a, d, e
218.Foarfecele folosite în domeniul sanitar pot fi:

a. drepte
b. curbe
c. semicurbe
d. frînte
e. rotunjite
Răspuns corect: a, b, d
219.Pe foaia de temperatură se notează obligatoriu:

a.
b.
c.
d.
e.

scurt istoric al bolii
pulsul
temperatura
tensiunea arterială
diureza

Răspuns: b, c, d, e
220.Paloarea instalată rapid poate ascunde:

a.
b.
c.
d.
e.

o hemoragie masivă urinară ( hematurie )
o hemoragie ocultă
o hemoragie digestivă superioară ( hematemeza, melenă )
stare febrilă
o hemoragie respiratorie ( hemoptizie )

Răspuns: a, c, e
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221.*Fricţiunile, ca metoda hidroterapeutică, se folosesc în caz

de:
a. afecţiuni inflamatorii cutanate
b. supuraţii
c. reacţii alergice
d. flebite
e. afecţiuni inflamatorii ale aparatului respirator
Răspuns: e
222.Aplicaţiile calde înseamnă:

a. folosirea de temperaturi cu cel puţin 5 grade peste cea
indeferentă
b. obţinerea de efecte antispastice
c. efect hipotensor prin vasodilataţie periferică
d. aplicarea căldurii uscate direct pe ţesuturi
e. comprese fierbinţi la 45-55 °C
Răspuns: b, c, d, e
223.Cataplasmele umede cu substanţe pastoase vegetale se

aplică în:
a. infecţii ale ţesutului celular subcutanat
b. afecţiuni ORL
c. mialgii, artralgii, spasme musculare
d. colecistita acută flegmonoasă
e. artrite subacute şi cronice
Răspuns: a, b, c, e
224.Parametrii vitali care se urmăresc la bolnavul critic sunt:

a. TA şi alura ventriculară
b. gradul de inteligenţă
c. starea de conştienţă
d. respiraţia
e. imagistica organelor vitale
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Răspuns: a, c, d
225.Factorii care modifică valorile TA sunt:

a. condiţiile de cazare din spital necorespunzătoare
b. cardio-vasculari
c. renali
d. peristaltica intestinală
e. umorali
Răspuns: b, c, e
226.În funcţie de vârstă valorile normale ale frecvenţei pulsului,

variază în felul următor:
a. nou născut 130-140b/min.
b. copil mic 120-140b/min.
c. la 10 ani 80-90 b/min.
d. la 20 ani 60-80 b/min.
e. peste 60 ani 72-84 b/min.
Răspuns: a, d, e
227.În mod fiziologic pulsul se accelerează în următoarele

situaţii:
a. în timpul somnului
b. în efort fizic
c. în timpul digestiei
d. când bolnavul este sedat
e. în stres cu emoţii
Răspuns: b, c, e
228.Măsurarea temperaturii corpului se face cu:

a. termometru termoelectric
b. termometru termomecanic
c. termometru cu rezistenţă
d. termometru termostatic
e. termisoare
Răspuns: a, c, e
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229.După gradul de hipertermie măsurată, în axilă reacţia febrilă

se împarte în următoarele categorii:
a. temperatura normală 36-37ºC
b. temperatură subfebrilă 36,9-37ºC
c. temperatură moderată 37-38ºC
d. febră ridicată 39-41ºC
e. hiperpirexie 41-42ºC
Răspuns: a, d, e
230.În cazul vărsăturilor se vor urmări:

a. frecvenţa
b. conţinutul
c. ritmul
d. cantitatea
e. alimentele
Răspuns: a, b, d
231.Expectoraţia poate fi:

a. seroasă
b. sero-muco-purulentă
c. bilioasă
d. pseudomembranoasă
e. limfatică
Răspuns: a, b, d
232.Greutatea corporală apreciază şi indică:

a. cantitatea de apă existentă în organism
b. starea de nutriţie
c. stabilirea dozei terapeutice de medicamente
d. evoluţia bolnavului
e. ritmul perfuziei
Răspuns: b, c, d
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233.Monitorizarea comportamentului bolnavului se face prin

urmărirea:
a. poziţiei vicioase în pat în funcţie de afecţiune
b. activitatea zilnică a bolnavului
c. expresia feţei
d. activitatea verbală
e. starea psihică
Răspuns: a, c, e

234.Diagnosticul clinic al stopului cardiac ar fi susţinut de:

a. dispariţia pulsului la arterele mari (carotidă, femurală)
b. complexe QRS deformate sau disociaţie electromecanică sau
lipsa activitatii electice pe EKG
c. mioză bilaterală
d. oprirea respiraţiei care este precedată de suspine
e. starea de letargie
Răspuns: a, b, d
235.Succesul resuscitării cardio-respiratorie-cerebrală (R.C.R.C)

constă în:
a. viteza efectuării terapiei de resuscitare
b. R.C.R.C să se efectueze în maxim 4 minute
c. terapia definitivă în 8 minute
d. să existe minim 3 resuscitatori
e. să se efectueze numai de cadre medicale
Răspuns: a, b, c
236.Resuscitarea cardio-respiratorie presupune:

a. tehnici care se referă personalului medical
b. tehnici de management definitive ale stopului cardiac
c. intervenţie farmacologică
d. tehnici care se referă personalului nemedical
e. numai tehnici electronice de resuscitare
Răspuns: a, b, c
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237.Starea terminală presupune decompensarea acută a funcţiilor

vitale care duc la:
a. pierderea presiunii sanguine
b. capitalului venos
c. conştienţei
d. capitalului arterial
e. circulaţiei şi respiraţiei
Răspuns: a, c, e
238.Moartea clinică se manifestă prin:

a. absenţa pulsului periferic
b. absenţa respiraţiei
c. absenţa pulsului la arterele mari
d. petele cadaverice
e. necroza ireversibilă a creierului
Răspuns: b, c, d
239.Etiologia infarctului miocardic (I.M.) acut este:

a. embolia arterelor coronare
b. dezechilibru între cerinţe şi aport de O2
c. afecţiuni hepatice
d. procese inflamatorii
e. intoxicaţie cu alcool
Răspuns: a, b, d
240.Majoritatea I.M. (infarct miocardic) survin în orele de

dimineaţă (jurul orei 9) deoarece:
a. cresc catecolaminele plasmatice
b. scad catecolaminele plasmatice
c. creşte nivelul cortizolului
d. scade nivelul cortizolului
e. creşte agregarea trombocitară
Răspuns: a, c, e
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241.Durerea simptomul principal în I.M., este variabilă ca

intensitate de la caz la caz şi are următoarele caracteristici:
a. insuportabilă
b. scurtă 1-2 minute
c. sfâşietoare
d. presiune uşoară
e. caracter de înjunghiere
Răspuns: a, c, e
242.Sediul şi iradierea durerii în I.M. este:

a. interscapular
b. precordial
c. lombar
d. iradiază în braţe
e. paraombilical
Răspuns: a, b, d
243.Tabloul clinic al I.M. se caracterizează prin:

a. agitaţie psihomotorie
b. şoc
c. hipertensiune arterială
d. tegumente reci şi umede
e. tahicardie
Răspuns: b, d, e
244.Modificările aparatului respirator în I.M. se caracterizează

prin:
a. frecvenţa respiraţiilor scăzută
b. frecvenţa respiraţiilor crescută
c. dispnee cu respiraţie Cheyne-Stokes
d. dispnee cu respiraţie Biot
e. raluri umede crepitante şi subcrepitante
Răspuns: b, c, e
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245.Examenul aparatului digestiv în I.M. relevă:

a. splenomegalie
b. durere epigastrică
c. HDS (hemoragie digestivă superioară)
d. hepatomegalie
e. reflux hepato-jugular
Răspuns: b, d, e
246.OMS a impus pentru diagnosticul cert de I.M. să fie

prezente 2 din cele 3 criterii specifice. Care sunt cele 3 criterii?
a. durere retrosternală tipică
b. modificări EKG în dinamică
c. hepatomegalie
d. reflux hepato-jugular
e. creşterea şi scăderea markerilor serici
Răspuns: a, b, e
247.Explorarea izotopică în I.M. evidenţiază:

a. diagnosticul pozitiv al necrozei miocardice acute cu ajutorul
trasorilor radioactivi cu tropism pentru ţesutul necrotic (pată
fierbinte)
b. performanţa ventricolelor
c. diagnosticul unor complicaţii
d. apreciază regurgitarea mitrală şi tricuspidă
e. arată circulaţia colaterală
Răspuns: a, b, c
248.Ecografia Doppler în I.M. apreciază:

a. pereţii ventricolului stâng în plan longitudinal
b. ruptura septului interventricular
c. regurgitarea mitrală şi tricuspidă
d. diagnosticul unor complicaţii
e. prezenţa trombilor în ventricol
Răspuns: b, c, e
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249.Rezonanţa magnetică în I.M. pune în evidenţă:

a. mărimea infarctului
b. circulaţia colaterală
c. funcţia ventricolului stâng
d. prezenţa trombilor în ventricol
e. regurgitarea mitrală şi tricuspidă
Răspuns: a, b, c
250.Măsurile rapide care se iau în I.M. în faza prespital sunt:

a. se anunţă salvarea cu echipa antişoc
b. se administrează diazepam
c. se aşează bolnavul în repaus absolut
d. nifedipină sublingual
e. se transportă bolnavul după ce a fost stabilizat hemodinamic la
spital unde tratamentul de urgenţă se face după un algoritm
prestabilit
Răspuns: a, c, e
251.Tratamentul bolnavului cu I.M. la spital se efectuează cu:

a. diuretice
b. analgetice majore
c. oxigenoterapie + heparinoterapie
d. tromboliza coronariană cu streptokinază în primele 6 ore în
perfuzii i.v.
e. fenobarbital
Răspuns: b, c, d
252.Complicaţiile I.M. sunt:

a. hipertensiunea arterială
b. abdomenul acut
c. şocul cardiogen
d. tulburările de ritm cardiac
e. insuficienţa ventriculară stângă
Răspuns: c, d, e
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253.Etiologia IM este:

a. utilizarea drogurilor simpaticolitice
b. feocromocitomul
c. obezitatea
d. eclampsia
e. stresul
Răspuns: b, d, e
254.Tabloul clinic al HTA se caracterizează prin următoarele

a.
b.
c.
d.
e.

simptome:
presiunea arterială sistolica ›140mmHg
hipoaldosteronism
modificări renale: oligurie, hematurie, azotenie, proteinurie
modificări ale fundului de ochi (F.O.), hemoragii, edeme,
exudate
agitaţie psihomotorie

Răspuns: a, c, d
255.Tratamentul HTA se face cu :

a. meprobamat
b. nifedipină
c. metoprolol
d. digoxin
e. nitroglicerină
Răspuns: b, c, e
256.Poziţia corectă în pat a bolnavului cu insuficienţă cardiacă

este:
a. semişezândă
b. Trendelenburg
c. decubit lateral stâng
d. aşezat pe marginea patului cu picioarele atârnate
e. şi-o alege cum doreşte, nu i se impune
Răspuns: a, d, e
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257.Alimentaţia bolnavului cardiac cuprinde:

a. toţi compuşii principali alimentari plus vitamine şi minerale
b. aport scăzut de potasiu
c. numai două mese/zi
d. mese mici şi dese
e. nu se administrează alimente care produc distensie abdominală
Răspuns: a, d, e
258.În lipsa tărgilor pentru transportul primar al bolnavilor se

pot improviza şi alte mijloace:
a. bare de fier
b. scaune cu spătare
c. pături, covoare fixate pe bare de lemn
d. băncuţe
e. aripile uşilor
Răspuns: b, c, e
259.Mijloacele de transport al bolnavilor vor fi dotate cu:

a.
b.
c.
d.
e.

masă de operaţie
electrocauter pentru hemostază
aparate de respiraţie artificială şi oxigen
defibrilatoare
trusă de urgenţă şi medicamente

Răspuns: c, d, e
260.Transportul secundar al unui bolnav se referă la:

a.
b.
c.
d.
e.

transportul bolnavului dintr-un spital în altul
transportul bolnavului de la domiciliu la spital
transportul bolnavului intersecţii
transportul bolnavului din autosanitară în UPU
transportul bolnavului din spital la domiciliu

Răspuns: a, c, e
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261.Măsurile de siguranţă pentru bolnav care se iau în timpul

transportului interspitalicesc pentru prevenirea complicaţiilor
sunt:
a. se va verifica hemostaza
b. se va verifica starea de conştienţă
c. pansamentele şi aparatele de imobilizare
d. documentele medicale
e. documentele personale ale bolnavului
Răspuns: a, c, d
262.Transportul intersecţii se face de către brancardieri însoţiţi
de personal medical şi cuprinde obligatoriu următoarele
categorii de bolnavi:
a. toţi bolnavii care au suferit o fractură
b. insuficienţa cardio-respiratorie gravă
c. bolnavii cu afecţiuni renale
d. bolnavii cu infarct miocardic
e. bolnavii cu tulburări de echilibru şi tulburări nervoase
Răspuns: b, d, e
263.Transportul nou-născuţilor şi a sugarilor se face numai cu
însoţitor şi pentru următoarele afecţiuni:
a. boală diareică
b. febrili
c. cu afecţiuni respiratorii şi cardiace
d. septicemii
e. cu afecţiuni chirurgicale care necesită intervenţie
chirurgicală
Răspuns: c, d, e
264.În comă se păstrează în mod relativ funcţiile vieţii
vegetative şi anume:
a. deglutiţia
b. respiraţia
c. circulaţia
d. schimburile nutritive şi secreţiile
e. auzul
Răspuns: b, c, d
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265.Tabloul clinic al şocului anafilactic se manifestă prin:

a. hipertensiune arterială
b. mioză
c. urticarie generalizată + edeme
d. edem glotic + spasm glotic
e. incontinenţă urinară + fecale
Răspuns: c,d,e
266.Semnele clinice ale şocului hemoragic sunt:

a. tegumente şi mucoase palide, marmorate, reci, umede, cianotice
b. bradipnee
c. PVC (presiune venoasă centrală) crescută
d. tahicardie + hipotensiune
e. sete
Răspuns: a,d,e
267.Soluţiile cristaloide sunt:

a. dextranul
b. serul fiziologic 9‰
c. soluţiile de glucoză 5%, 10%...
d. reomacrodexul
e. soluţia Ringer
Răspuns: b, c, e
268.Caracterul durerii în abdomenul acut se caracterizează prin:

a. durere abdominală intensă
b. instalarea durerii brusc
c. durerea are o durată de câteva ore până la 2-3 zile
d. durerea abdominală instalată lent apoi brusc
e. durerea abdominală prezintă 2-3 ore după care cedează
Răspuns: a,b,c
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269.Semnele clinice în apendicita acută sunt:

a. durerea apare în primul rând periombilical sau în epigastru apoi
după câteva ore se localizează în fosa iliacă dreaptă
b. manevra Blumberg pozitivă
c. greţuri şi vărsături
d. durerea iradiază în membrul inferior drept
e. constipaţie (mai des la copii)
Răspuns: a,b,c
270.Simptomatologia ocluziei intestinale este:

a.
b.
c.
d.
e.

durere abdominală colicativă cu mici pauze de 10-15 minute
oprirea tranzitului intestinal pentru gaze şi materii fecale
deshidratare globală
hemoragie digestivă
fibrilaţie atrială

Răspuns: a,b,c
271.Semnele clinice ale pancreatitei acute necrotico-hemoragică

a.
b.
c.
d.
e.

sunt:
convulsii
vărsături bilioase, apoase, în zaţ de cafea sau sânge proaspăt
tranzit intestinal accelerat
abdomen meteorizat, balonat
hipotensiune arterială sau chiar prăbuşirea ei

Răspuns: b,d,e
272.Semnele clinice pentru stabilirea diagnosticului de colica
biliară sunt:
a. astenie marcată
b. durere în hipocondrul drept şi epigastru (semnul Murphy
pozitiv)
c. tranzit intestinal accelerat
d. sindrom dispeptic
e. cefalee
Răspuns: b,d,e
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273.Factorii

a.
b.
c.
d.
e.

multipli, dificili care împiedică de multe ori
salvarea unui politraumatizat sunt:
debutul brusc al evenimentelor
voluntari necalificaţi care intervin cu bună intenţie la locul
accidentului, dar nu au cunoştinţe medicale
severitatea şi varietatea leziunilor
personal medical de urgenţă care nu cunoaşte manevrele de
resuscitare
absenţa medicamentelor şi materialelor sanitare din autosanitară

Răspuns: a,b,c
274.Bolile care produc moartea subită sunt:

a.
b.
c.
d.
e.

bolile coronariene
insuficienţă renală
insuficienţă cardiacă
instabilitate neuroumorală
tulburările hidroelectrolitice

Răspuns: a,d,e
275.*.În bronşita cronică principalul simptom este:

a. tusea şi expectoraţia
b. durerea precordială
c. durerea toracică
d. frisonul
e. astenia
Răspuns: a
276.*Debutul pneumoniei pneumococice este marcat de:
a. frison solemn urmat de junghi toracic şi febră
b. pleurezie
c. wheezing-ul respirator
d. hemoptizia
e. dispneea paroxistică expiratorie
Răspuns: a
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277.*Tratamentul crizei de angină pectorală începe cu:

a.
b.
c.
d.
e.

administrarea de Nitroglicerină sublingual
efectuarea testului de efort
tratament perfuzabil cu clorura de potasiu
administrarea de antibiotice
administrarea de Miofilin

Răspuns: a
278.*În hipertensiunea arterială regimul alimentar prescris este:

a.
b.
c.
d.
e.

hiposodat
bogat în grăsimi animale
cu un număr mare de calorii
cu un număr mare de glucide
hipersodat

Răspuns: a
353.Pneumonia poate fi diagnostică la vârstnici prin :

a.
b.
c.
d.
e.

alterarea stării generale
anorexie
confuzie
tahicardia şi tahipnee
poliurie

Răspuns: a, b, c, d
354.Hemoptizia poate sugera următoarele afectiuni:

a.
b.
c.
d.
e.

Bronşita acuta
neoplasm pulmonar,
TBC pulmonar avansat
bronhopneumonie
astm bronşic

Răspuns: b, c
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355.Dispneea instalată progresiv poate sa apară în:

a.
b.
c.
d.
e.

Pleurezii
pneumonii
aspirarea de corpi străini în căile respiratorii
tromboembolismul pulmonar
pneumotorax

Răspuns: a, b
356.Cauzele edemelor simetrice ale membrelor inferioare pot fi:

a. staza venoasa cronică
b. sindroamele de compresiune intra abdominale
c. limfedemul cronic
d. hipoproteinemiile severe
e. tromboflebita profundă de gambă
Răspuns: a, b, c, d
357.Tratamentul nefarmacologic al TA (prin măsuri igieno-

a.
b.
c.
d.
e.

dietetice) este indicat:
la toţi pacienţii hipertensivi,
la cei cu istoric familial de hipertensiune
cei cu hipertensiune de graniţă
doar la hipertensivi
doar la cei cu hipertensiune de graniţă

Răspuns: a, b, c
358.Ortopneea se caracterizează prin faptul ca:

a.
b.
c.
d.
e.

apare când bolnavul este culcat
pacientul sta la marginea patului cu sete de aer
apare insuficienţa ventriculară stângă
apare în timpul efortului
apare după efort

Răspuns: b, c
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363.Criza de astm bronşic este definită de:

a.
b.
c.
d.
e.

accese de dispnee bradipneica expiratorie
wheezing
tuse spastică sau cu expectoraţie aderentă, perlată
carcterul reversibil al episodului de dispnee
aspect radiologic de condensare pulmonară

Răspuns: a, b, c, d

364. Stabilirea volumului diurezei este important pentru:

a.
b.
c.
d.
e.

stabilirea raţiei calorice
stabilirea bilaţului hidric
evaluarea funcţională a aparatului renal
determinarea sedimentului urinar
evaluarea morfo-funcţională a aparatului digestiv

Răspuns: b, c
365. Precizaţi care afirmaţie este adevărată:

a. dezinfecţia tegumentelor se efectuează înainte de puncţia
venoasă
b. dezinfecţia tegumentelor se efectuează în timpul puncţiei
venoase
c. dezinfecţia tegumentelor se efectuează după puncţia venoasă
d. garoul se aplică înainte de puncţia venoasă
e. garoul se aplică după puncţia venoasă
Răspuns: a, d
366.*VSH-ul se determină din:

a.
b.
c.
d.
e.

sânge arterial
sânge capilar
sânge venos
urina de dimineaţă
urina colectată în 24 ore

Răspuns: c
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367. *Valoarea normală a glicemiei este de:

a.
b.
c.
d.
e.

80-110 mg %
41 ± 5 %
11-15 g%
12-17 mm/2 h
10-15 %0

Răspuns: a
368. Hemocultura se recoltează:

a.
b.
c.
d.
e.

obligatoiu postprandial
de regula înainte de administrarea antibioticelor
obligatoriu à jeune (pe nemâncate)
de regulă în plin frison sau puseu febril
după masa de dimineaţă

Răspuns: b, d
369. Exudatul faringian se recoltează:

a.
b.
c.
d.
e.

postprandial
de regulă dimineaţa
înainte de administrarea antibioticelor
de regulă în plin frison sau episod febril
înainte ca bolnavul să bea, mănânce sau să se spele pe dinţi

Răspuns: b, c, e
370. *Urocultura se recoltează din:

a.
b.
c.
d.
e.

urina colectată în decurs de 3 ore
urina colectată dimineaţa di jetul mijlociu
urina colectată à jeune
urina colectată în 24 ore
diureza pe 24 de ore

Răspuns: b
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371. Medicamentele

a.
b.
c.
d.
e.

se

administreză

pe

acea

cale

administrare:
utilizată şi la alţi bolnavi
indicată de medicul curant
menţionată zilnic în fisa bolnavului
solicitată de bolnav
indicată de farmacistul spitalului

Răspuns: b, c
372. Ritmul de administrare al medicamentelor este:

a.
b.
c.
d.
e.

menţionat zilnic in fisa bolnavului
cel utilizat şi de alţi bolnavi
indicat de farmacistul spitalului
indicat de medicul curant
cel solicitat de bolnav

Răspuns: a, d
373. Doza de medicamente administrată unui bolnav este:

a.
b.
c.
d.
e.

menţionată zilnic în fişa bolnavului
cea utilizată şi la alţi bolnavi
menţionată în reţeta prescrisa de medic
indicată de medicul curant
cea solicitată de bolnav

Răspuns: a, c, d
374. *Pentru a-si pastra proprietatile insulina se păstrează:

a.
b.
c.
d.
e.

în dulapuri închise cu cheie
în dulapuri uscate
în farmacie
în frigider
în locuri ferite de lumină sau căldură

Răspuns: d
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de

375.*Medicamentele injectabile se administrează:

a.
b.
c.
d.
e.

înainte de masă
după masă
imediat după preparare si/sau aspirarea în seringă
per os
imediat după ce au fost scoase din farmacie

Răspuns : c
376.*Medicamentele se administrează:

a.
b.
c.
d.
e.

în funcţie de prescripţia medicală (reţeta sau foaia de tratament)
doar a jeune
doar postprandial
după 24 de ore de la extragerea din ambalajul original
după 24 de ore de la eliberarea din farmacie

Răspuns: a
medical trebuie să
administrarea unei doze:
aspectul medicamentului
integritatea ambalajului
firma producătoare a medicamentului
data fabricaţiei
doza zilnică prescrisă
377. Asistentul

a.
b.
c.
d.
e.

verifice

Răspuns: a, b, d, e
378.Scopul administrării medicamentelor poate fi:

a.
b.
c.
d.
e.

tratamentul simptomatic
tratamentul profilactic
tratamentul etiologic
tratamentul patogenic
explorator

Răspuns: a, b, c, d
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înainte

de

379.Elementele care se urmăresc la monitorizarea functiei

respiratorii sunt:
a. frecventa respiratiilor pe minut
b. amplitudinea mişcărilor respiratorii
c. aspectul pulsului arterial
d. oximetria
e. simetria mişcărilor respiratorii
Răspuns: a, b, d, e
380.*Tulburările de mictiune sunt urmatoarele cu exceptia:

a. retenţia acuta de urină
b. tulburări calitative ale urinii
c. incontinenţa urinară
d. retentia cronica de urina
e. polakiuria şi disuria
Răspuns: b
381.Caracterele calitative ale urinii sunt definite de:

a. culoare
b. miros
c. aspect
d. cantitate
e. micţiune
Răspuns: a, b, c
382.Precizaţi dacă mişcările involuntare din afecţiunile descrise

sunt corecte:
a. tremor muscular ritmic în bolile cardiace
b. tremuor muscular ritmic în boli renale
c. convulsiile prezente în boli ale rinichiului
d. convulsiile pot fi prezente în boli ale SNC
e. tremorul muscular involuntar caracterizeaza Maladia Parkinson
Răspuns: d, e
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404.Tuberculoza:

a.
b.
c.
d.
e.

este o boala infecto-contagioasă
are răspândire în principal aeriană
afectează cu predilecţie plămânul
se poate localiza şi în alte ţesuturi şi organe
nu este contagioasa

Răspuns : a, b, c, d
405.Transmiterea TBC se poate face prin :

a. contact direct, prelungit cu bolnavul (intra familial)
b. pe cale aeriană, prin picăturile lui Pflugge
c. prin consum de lapte sau preparate din lapte contaminate,
insuficient prelucrate termic (Mycobacterium Bovis)
d. prin obiecte contaminate cu secreţii (spută), provenite de de la
bolnavi cu leziuni deschise (rar).
e. prin preparate de sânge contaminate
Răspuns : a, b, c, d
406.Durerea din angina pectorală stabila:

a.
b.
c.
d.
e.

apare la efort
cedează la repaus
cedează rapid la nitroglicerină
este localizată retrosternal
cedează la efort

Răspuns : a, b, c, d
407.Infecţiile tractului urinar la vârstnici:

a.
b.
c.
d.
e.

pot să fie afebrile
pot sa nu fie insotite de tabloul clinic tipic
pot fi sugerate de alterarea stării generale
sunt insotite de sindrom metabolic
pot fi insotite de anorexie, oboseală excesivă

Răspuns : a, b, c, e
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408. Complicatiile osteoporozei sunt cu exceptia:

a.
b.
c.
d.
e.

osteoartroza degenerativă
dureri articulare
tasari vertebrale
fractura netraumatică
tromboflebita

Răspuns : a, e

409. Eliminarea secreţiilor pulmonare este favorizata prin:

a. Dieta
b. Tuse si expectoratie
c. Aerosoli cu substante cu rol expectorant
d. Drenaj postural legat de poyitionarea bolnavului in pat
e. Hidratarea corespunyatoare a bolnavului
Răspuns : b, c, d, e
410.*Oxigenul se administrează obligatoriu în caz de:

a.
b.
c.
d.
e.

scădere a hemoglobinei (anemie)
creştere a hemoglobinei (poliglobulie)
hipertermie
scaderea saturatiei cu O2
deshidratare

Răspuns : d
411.* Cea mai frecvent agent implicat în boala diareică acută

a.
b.
c.
d.
e.

virala la copil este:
adenovirusul
rotavirusul
pestivirusul
astrovirusul
parvovirusul

Răspuns: b
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452.Antibioterapia se introduce în boala diareică acută în

a.
b.
c.
d.
e.

următoarele situaţii:
diaree cu mucus
diaree cu sânge
stări de malnutriţie
sugar alimentat artificial
sugar eutrofic, stare generală bună

Răspuns: a, b, c, d
453. Epiglotita acută se caracterizează prin:

a.
b.
c.
d.
e.

febră înaltă
sialoree
disfagie
voce stinsă
wheezing

Răspuns: a, b, c, d
454. Rinofaringita acută se manifestă la sugar prin:

a.
b.
c.
d.
e.

febră moderată
obstrucţie nazală
wheezing
agitaţie
rinoree

Răspuns: a, b, d, e
455. Complicaţiile Infectiilor.Acute.Cai.Respiratorii .Superioare.

a.
b.
c.
d.
e.

includ:
otită
sinuzită
laringită
traheobronşită
edem alergic

Răspuns: a, b, c, d
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456. Convulsiile febrile:

a.
b.
c.
d.
e.

apar în contex febril
la sugarul sub 6 luni
au durată sub 15 minute
nu asociază anomalii neurologice în perioada intercritică
febra nu se datorează unei infecţii a SNC

Răspuns: a, c, d, e
457.* Tratamentul crizei de convulsii febrile se face cu:

a.
b.
c.
d.
e.

Diazepam 0,3-0,5 mg/kg/zi
Miofilin
Fenobarbital 1-2 mg/kg/zi
Aspirină 200 mg/kg/zi
Paracetamol 100 mg/kg/zi

Răspuns: a
Răspuns: a, b, c, d
463.* Contraindicaţiile alimentaţiei naturale ce ţin de factorul

a.
b.
c.
d.
e.

matern sunt:
Insuficienta cardiaca
Insuficienta renala
Tuberculoza activă
Infecţia HIV
Toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: e
468. * Alimentatia mixta se defineste ca:

a.
b.
c.
d.
e.

introducerea sucului de fructe in alimentatia sugarului
administrarea de lapte de mama si lapte de vaca la mese diferite
administrarea de lapte de mama si suc de fructe
administrarea de lapte de vaca si suc de fructe
administrarea de lapte praf si suc de fructe

Răspuns: b
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469. Laptele de mama are urmatoarele calitati:

a.
b.
c.
d.
e.

alimentul ideal pentru crestere si dezvoltare
usor de administrat
permite o dezvoltare neurosenzoriala optima
temperatura optima
creste riscul pentru AB, HTA, diabet zaharat

Răspuns: a, b, c, d
470. Ce vaccinuri se pot efectua la sugar:

a.
b.
c.
d.
e.

antirujeolic
anti virus imunodeficienta umana (anti HIV)
antitetanos
antipertusis
antidifteric

Răspuns:a, c, d, e
493. Angina acută streptococică poate fi sugerată de următoarele

a.
b.
c.
d.
e.

semne clinice:
hiperermie faringiană intensa cu microvezicule
hiperermie faringiană intensă
conjunctive hiperemice
depozite pultacee
adenopatie subangulomandibulară

Răspuns: b, d, e

494. Stomatita micotica:

a.
b.
c.
d.
e.

este determinata de candida albicans
mucoasa bucala este cafenie
depozitele de pe mucoasa sunt maronii
depozitele sunt usor de inlaturat
tentativa de inlaturare a depozitelor e urmata de sangerari

Răspuns: a, e
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495. In diareea acuta a copilului mic se permit urmatoarele

a.
b.
c.
d.
e.

alimente:
laptele de vaca
smantana
banana
orez
mazare

Răspuns: c, d
543.Testul PAP se caracterizează prin:

a. are 5 clase
b. stabileşte singur diagnosticul de cancer de col uterin
c. este urmat de alte investigaţii paraclinice dacă este anormal
d. este o metodă de screening
e. este foarte scump
Răspuns: a, c, d
544.Cauzele incontinenţei urinare de efort sunt:

a. multiparitatea
b. rupturile perineale
c. leucoreea
d. fibromu uterin
e. endometrioza
Răspuns: a, b
545.Forma gravă a vărsăturilor gravidice:

a. cuprinde 3 faze, cu gravitate crescândă
b. determină modificări metabolice
c. poate duce la întreruperea terapeutică a sarcinii
d. răsunetul asupra organismului matern este minor
e. repausul fizic şi psihic sunt suficiente
Răspuns: a, b, c
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546.Pancreatita acută este caracterizată de?

a.
b.
c.
d.
e.

durere în bară în etajul abdominal superior
creşterea amilazelor sangvine
dureri intense hipogastrice
scăderea amilazelor
creşterea bilirubinei indirecte

Răspuns: a, b
578.*Semnul “cojii de portocală”este caracteristic pentru?

a.tumorile benigne mamare
b.inflamaţiile acute mamare
c.neoplasmul mamar cu extensie subtegumentară
d.fibroadenomul mamar
e.abcesul mamar cronic
Răspuns: c
579.Ginecomastia este?

a.hipertrofia glandei mamare la femei în menopauză
b.hipertrofia glandei mamare la fetiţe
c.hipertrofia glandei mamare la bărbaţi
d.hipertrofia glandei mamare la femei gravide
e.atrofia glandei mamare
Răspuns: c
580.Semnele clinice caracteristice pentru peritonite sunt ?

a.
b.
c.
d.
e.

greaţa
apărarea musculară
oprirea tranzitului
contractura musculară
distensia abdominală

Răspuns: b, d
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581.Semnele clinice ale ocluziilor intestinale includ ?

a.
b.
c.
d.
e.

oprirea tranzitului intestinal pentru fecale şi pentru gaze
vărsături
abdomen excavat
dureri abdominale
distensie abdominală

Răspuns: a, b, d, e
584.*Pneumoperitoneul apare la Rx abdominal pe gol în ?

a.
b.
c.
d.
e.

icter mecanic
ulcer duodenal în puseu algic acut
apendicită acută perforată
ulcer gastric sau duodenal perforat
ocluzie intestinală

Răspuns corect: d
585.*Nivelele hidroaerice apărute pe Rx-ul abdominal sunt

a.
b.
c.
d.
e.

caracteristice pentru ?
peritonita
pancreatita acută
icter mecanic
ocluzie intestinală
gastroduodenită acută

Răspuns: d

586.*Varicele sunt?

a. dilataţii fusiforme ale venelor profunde
b. dilataţii şi alungiri ale venelor superficiale ale membrului
superior
c. dilataţii anevrismale, sacciforme ale venelor superficiale ale
membrului inferior
d. dilataţii ale venelor jugulare
Răspuns corect: c
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587.Apa oxigenată are efect:

a.
b.
c.
d.
e.

hemostatic
oxidant
virulicid
bactericid
fungicid

Răspuns: a, b, d
588.*Betadina nu este indicată la:

a.
b.
c.
d.
e.

spălatul mâinilor
spălături vaginale
spălături bucale
toaleta plăgilor
dezinfecţie în general

Răspuns: e
589.Infecţiile nosocomiale se previn prin:

a. spalarea mainilor
b. evitarea supraaglomerării secţiei
c. curăţenie şi dezinfecţie zilncă şi terminală
d. evitarea toaletei zilnice la toţi nou născuţii
e. alimentatie corespunzatoare
Răspuns: a,b,c
590.Bioetica:

cuprinde doar etica medicală tradiţională
se focalizează numai asupra omului
cuprinde şi biosfera în întregul ei
cuprinde orice intervenţie ştiinţifică a omului asupra vieţii în
general
e. are 5 ramuri
a.
b.
c.
d.

Răspuns: c,
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591.Etica Medicală:

a. a fost doar apanajul Bisericii catolice
b. a fost o preocupare şi a celorlalte confesiuni religioase creştine
c. nu a avut răsunet în lumea islamică
d. face parte din tematica abordata in centrele de bioetica
e. nu este relevanta pentru actul medical
Răspuns: b, d
592.Competenţa bioeticii este recunoscută în:

a. problemele etice ale profesiunilor sanitare
b. problemele etice rezultate în cadrul cercetărilor pe om
c. problemele sociale legate de problemele politicii sanitare şi de
medicina locurilor de muncă
d. politici de planificare familială şi control demografic
e. probleme privind intervenţia asupra vieţii altor fiinţe vii decât
omul
Răspuns: a, b, c, d, e
593.Finalitatea bioeticii constă în:

a. analiza raţională a problemelor morale legate de biomedicină
b. conexiunea problemelor morale cu dreptul
c. conexiunea problemelor morale cu ştiintele sociale
d. liniile etice nu au o finalitate aplicativă
e. liniile etice au intotdeauna o finalitate aplicativă
Răspuns: a, b, c, e
594.In cazul înrolării unui pacient într-un studiu de cercetare se
vor explica:
a. beneficiile posibile pentru alţii şi pentru ştiinţă
b. dosarele studiului vor putea fi vizualizate de către angajator
c. obligaţia individului de a continua implicarea în studiu, odată ce
a acceptat înrolarea
d. pe cine să contacteze pentru întrebări în legătură cu cercetarea
sau cu posibilitatea apariţiei unei lezări din cauza cercetării
e. posibilele efecte nedorite ale terapiei cercetate
Răspuns: a, d, e
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595.Principiile speciale ale transplantului de ţesuturi şi/sau

organe sunt:
a. să respecte demnitatea persoanei (donator, primitor, medic)
b. să aibă scop terapeutic
c. să respecte drepturile omului
d. să nu fie determinat de oportunităţi politice sau economice
e. poate avea scop pur ştiinţific
Răspuns: a, b, c, d
596.Donarea de organe trebuie să respecte o serie de principii:

a. principiul respectării demnităţii umane
b. principiul anonimatului donatorilor
c. principiul gratuităţii
d. principiul “primum non nocere”
e. principiile se respecta doar pentru donator, nu si pentru primitor
Răspuns: a, b, c, d
597.Ce înseamnă „medicina genomică”?

a. cunoaşterea codului genetic al omului
b. structura patrimoniului ereditar
c. stiiinta care studiaza tipurile de sol
d. posibilitatea cunoaşterii constituţiei ereditare
e. medicina care foloseste cunostintele legate de codul genetic
uman
Răspuns: a, b, d, e
598.Eutanasia activa:
a. este legala in Romania
b. nu este legala in Romania
c. este legala in unele state ale UE
d. a fost legala in Statele Unite ale Americii
e. inseamna decuplarea unui bolnav comatos de la aparatele de
sustinere vitala
Răspuns: b, c, d
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599.În cazul înrolării unui pacient într-un studiu de cercetare se

a.
b.
c.
d.
e.

vor explica:
natura experimentală şi scopul studiului
faptul că participarea este voluntară
procedura
disconfortul şi riscurile testelor atât pentru individ, cât şi pentru
familie
sfatul genetic precizeaza exact daca fatul va avea sau nu boala
genetica

Răspuns: a, b, c, d

a.
b.
c.
d.
e.

600.Zona zoster oftalmică:
e produsă de virusul herpes simplex I
poate să dea complicaţii oculare
e însoţită de dureri frontale intense
se caracterizează prin apariţia de vezicule la nivelul
tegumentului pleoapelor
e produsă de virusul varicelo-zosterian

Răspuns: b, c, d, e
601.Atitudinea de urgenţă în cazul arsurilor oculare constă în:
a. îndepărtarea resturilor de substanţă sau corp străin
b. spălătura largă cu apă sau ser fiziologic
c. administrare generală de antibiotic
d. nu ne atingem de ochi şi pansăm
e. administrare locală de cortizon
Răspuns: a, b, c
602.Regiunile patogenice în scabie?
a. interdigital
b. pliul axilar
c. periombilical
d. pielea păroasa a capului
e. faţa laterală a gambelor
Răspuns: a,b,c
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603..Rolul nurselor în promovarea sănătăţii este în următoarele
domenii:
a. sănătate ocupaţională
b. educaţie şi recuperare cardiacă
c. educaţie civică
d. educaţie juridică
e. Interventia precoce
Răspuns: a,b,e
604.Intervenţiile realizate de către nursă,pot fi :
a. intervenţii cognitive- educarea pacientului
b. ntervenţii psiho-sociale- mecanisme de adaptare, de suport, de
reducere a stresului
c. Interventii tehnice –proceduri de ingrijire a plagilor
d. nu sunt necesare intervenţii tehnice- proceduri de îngrijire a
plăgilor, inserţii de sonde
e. nici una din afirmaţiile de mai sus este adevărată
Răspuns: a,b,c
605. Simptomele accidentului vascular cerebral includ debutul
brusc al:
a. stări de amorţeală, slăbiciune sau paralizie a feţei, braţului
sau piciorului, de obicei pe o parte a corpului
b. tranzit intestinal accelerat
c. confuzie, tulburări de vorbire sau de înţelegere a cuvintelor
celorlalţi
d. dureri de cap severe şi tulburări severe la un ochi sau la
ambii
e. insomnii
Răspuns: a, c, d

80

606. Investigaţiile necesare în depistarea accidentului vascular
cerebral sunt:
a. tomografia computerizată (CT)
b. rezonanţa magnetică (RMN)
c. ecografia Doppler a arterelor carotide
d. radiografie de craniu
e. radiografia toracică
Răspuns: a, b, c
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