Eρωτήσεις
πολλαπλής
επιλογής

Εντατική θεραπεία
1. Το σύνδρομο ARDS έχει συνδεθεί με όλες τις παρακάτω καταστάσεις εκτός
από μία:
α. Θρομβοεμβολική νόσο
β. Παγκρεατίτιδα
γ. Πνευμονία
δ. Θυρεοτοξική κρίση

2. Τι σημαίνει «αερισμός με ανεκτή υπερκαπνία»;
α. Υπερκαπνία που ανέχονται όλοι οι χρόνιοι βρογχιτιδικοί ασθενείς
β. Κρίσιμο όριο υπερκαπνίας
γ. Ανεκτικότητα υγιών στην αύξηση του CΟ2
δ. Σκόπιμος μηχανικός αερισμός

3. Ποιος από τους παρακάτω χειρισμούς μπορεί να βελτιώσει τα αέρια του
αρτηριακού αίματος χωρίς να αυξήσει τη διαπνευμονική πίεση στο ARDS;
α. Η αύξηση της συχνότητας των αναπνοών
β. Η αλλαγή της θέσης του ασθενούς
γ. Η χορήγηση μυοχαλαρωτικών υπό θετική πίεση (PEEP)
δ. Η αύξηση του αναπνεόμενου όγκου

4. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί διαγνωστικό κριτήριο του ALI (Acute Lung
Injury);
α. PaΟ2/FiO2 ≤400mmHg
β. PaΟ2/FiO2 ≤300mmHg και ≥200mmHg
γ. PaΟ2/FiO2 ≤500mmHg
δ. PaΟ2/FiO2 ≥300mmHg

5. Στο ARDS ο λόγος PaΟ2/FiO2 πρέπει να είναι:
α. <350 mmHg
β. <300 mmHg
γ. <250 mmHg
δ. <200 mmHg

6. Τα κλινικά διαγνωστικά κριτήρια του ARDS είναι όλα τα παρακάτω εκτός
από ένα:
α. Ταχεία έναρξη νόσου
β PaΟ2/FiO2 ≤200mmHg
γ. Διάχυτες κυψελιδικές διηθήσεις άμφω
δ. Πίεση ενσφήνωσης των πνευμονικών τριχοειδών >18mmHg

7. Σε ασθενή με ARDS, κατά την εφαρμογή μηχανικού αερισμού, ο στόχος
είναι η Pplat να διατηρηθεί κάτω από:
α. 20mmHg
β. 25mmHg
γ. 35mmHg
δ. 45mmHg

8. Σε ασθενή με χρόνια πνευμονική νόσο ποιο από τα παρακάτω αποτελεί
ένδειξη για μηχανικό αερισμό;
α. Μείωση του έργου της αναπνοής
β. Δυσχέρεια βρογχικής υγιεινής
γ. Οξεία επί χρονίας αναπνευστική ανεπάρκεια
δ. Παροξυσμικός βήχας
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9. Ένα από τα παρακάτω είναι λάθος:
α. Η εφαρμογή PEEP βελτιώνει τη διατασιμότητα του πνεύμονα
β. Η εφαρμογή PEEP αυξάνει τη φλεβική επιστροφή
γ. Η εφαρμογή PEEP μπορεί να προκαλέσει υπόταση
δ. Η εφαρμογή PEEP μειώνει το μεταφορτίο της αριστερής κοιλίας

10. Π
 οιος είναι ο κατάλληλος χρόνος για να γίνει τραχειοστομία σε ένα διασωληνωμένο ασθενή;
α. 1 εβδομάδα από τη διασωλήνωση
β. 10-14 ημέρες από τη διασωλήνωση
γ. 3 εβδομάδες από τη διασωλήνωση
δ. 4 εβδομάδες από τη διασωλήνωση

11. Όλα τα παρακάτω αποτελούν επιπλοκές της τραχειοστομίας εκτός από:
α. Βράγχος φωνής
β. Αιμορραγία
γ. Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο
δ. Στένωση της τραχείας

12. Ό
 λα τα παρακάτω αποτελούν αίτια αύξησης της κεντρικής φλεβικής πίεσης
εκτός από:
α. Υπερφόρτωση με υγρά
β. Έμφραγμα του μυοκαρδίου-Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια
γ. Πνευμονική καρδία σε ασθενή με ΧΑΠ
δ. Παρόξυνση βρογχικού άσθματος

13. Α
 ιτίες αποτυχίας στη διαδικασία αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα
αποτελούν όλα τα παρακάτω εκτός από:
α. Μειωμένη νευρομυϊκή ικανότητα
β. Μειωμένη προσφορά ενέργειας
γ. Εισπνεόμενο μείγμα οξυγόνου >31%
δ. Χαμηλή καρδιακή παροχή

14. Προϋποθέσεις για την έναρξη του weaning είναι:
α. Διόρθωση διαταραχών της θρέψης
β. Διόρθωση αναιμίας / ηλεκτρολυτικών διαταραχών
γ. Αιμοδυναμική σταθερότητα
δ. Όλα τα παραπάνω

15. Π
 ριν ξεκινήσει η χορήγηση παρεντερικής σίτισης πρέπει να προσδιοριστούν
τα επίπεδα όλων των παρακάτω εκτός από:
α. Αιμοσφαιρίνη
β. Ουρία-Κρεατινίνη
γ. Λευκώματα-Αλβουμίνη
δ. Β12-Φυλικό οξύ

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. δ, 2. δ, 3. β, 4. β, 5. δ, 6. δ, 7. γ, 8. γ, 9. β, 10. β, 11. α, 12. δ, 13. γ, 14. δ, 15. α
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