Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Πνευμονία
1. Αυξημένη θνητότητα συνοδεύει την πνευμονία, όταν συνυπάρχουν όλα τα
παρακάτω ευρήματα, εκτός από ένα:
α. Μικροβιαιμία
β. Υψηλός πυρετός και ταχυκαρδία
γ. Χρόνιος αλκοολισμός
δ. Προσβολή δύο λοβών
2. Στην πνευμονιοκοκκική πνευμονία, στο στάδιο της φαιάς ηπάτωσης, τι από
τα παρακάτω ισχύει;
α. Κυριαρχούν τα ουδετερόφιλα και τα ερυθρά αιμοσφαίρια μειώνονται
β. Μακροσκοπικά ο πνεύμονας γίνεται γκριζοκίτρινος
γ. Ακολουθείται από το στάδιο της λύσης
δ. Όλα τα παραπάνω
3. Ποιo από τα παρακάτω δίδυμα αντιβιοτικών είναι αποτελεσματικό σε όλα τα
είδη ανθεκτικών πνευμονιόκοκκων;
α. Φθοριοκινιλόνες - αζιθρομυκίνη
β. Βανκομυκίνη - λινεζολίδη
γ. Κεφταζιδίμη - κεφτριαξόνη
δ. Ιμιπενέμη - τριμεθοπρίμη+σουλφομεθοξαζόλη
4. Ποιo από τα παρακάτω προκαλεί λιγότερο συχνά πνευμονικό απόστημα;
α. Πνευμονιόκοκκος
β. Σταφυλόκοκκος χρυσίζων
γ. Pseudomonas aeruginosa
δ. Aναερόβια
5. Ποιο από τα παρακάτω παθογόνα προκαλεί συχνότερα πνευμονία στις ακραίες
ηλικίες (παιδιά - υπερήλικες);
α. Πνευμονιόκοκκος
β. Σταφυλόκοκκος
γ. Μυκόπλασμα
δ. Αιμόφιλος
6. Ένα από τα παρακάτω δεν ισχύει στην πνευμονιοκοκκική πνευμονία:
α. Υπάρχει θωρακικό άλγος πλευριτικού τύπου
β. Υπάρχει βακτηριαιμία σε ποσοστό 85% των ασθενών
γ. Υπάρχει συνήθως υψηλός πυρετός με ρίγος
δ. Υπάρχει συχνά ομόπλευρη υπεζωκοτική συλλογή υγρού
7. Σε ασθενείς <50 ετών, προηγουμένως υγιείς, με εξωνοσοκομειακή πνευμονία
από πνευμονιόκοκκο, τα ακτινολογικά ευρήματα έχουν πλήρως υποχωρήσει
μέσα σε 4 εβδομάδες, σε ποσοστό:
α. 20%
β. 60%
γ. 80%
δ. 100%
8. Ο σχηματισμός πνευμονικού αποστήματος, σε πρώιμο στάδιο πνευμονίας
ενοχοποιεί:
α. Το σταφυλόκοκκο
β. Την κλεμπσιέλλα
γ. Τον πνευμονιόκοκκο
δ. Τα αναερόβια μικρόβια
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9. Ποια από τις παρακάτω ομάδες κινδύνου μπορεί να εμφανίσει συχνότερα
σταφυλοκοκκική πνευμονία από ιό γρίππης τύπου Α:
α. Οι καρδιοπαθείς
β. Οι διαβητικοί
γ. Οι γυναίκες σε εγκυμοσύνη
δ. Οι νεφροπαθείς
10. Σε σοβαρή πνευμονία από Legionella είναι συχνά τα παρακάτω, εκτός από
ένα:
α. Σοβαρή υπονατριαιμία και διάρροια
β. Θρομβοπενία και αιματουρία
γ. Εγκεφαλοπάθεια και σύγχυση
δ. Αιμορραγικό εξάνθημα και λεμφοπενία
11. Η πνευμονία που εμφανίζεται στο δεξιό μέσο λοβό, σέβεται την ελάσσονα
μεσολόβιο και η σκίαση που σχηματίζεται στην α/α θώρακος έχει το κυρτό προς
τα κάτω, συνήθως οφείλεται σε:
α. Staplylococcus aureus
β. Streptococcus pneumoniae
γ. Klebsiella pneumoniae
δ. Legionella pneumophila
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1.β, 2.δ, 3.β, 4.α, 5.α, 6.β, 7.β, 8.α, 9.δ, 10.δ, 11.γ, 12.δ, 13.α, 14.β, 15.δ

Σωστές απαντήσεις:

12. Σύμφωνα με τη Βρετανική Θωρακική Εταιρεία (British Thoracic Society, ΒΤS)
κριτήρια βαρύτητας της εξωνοσοκομειακής πνευμονίας είναι όλα τα παρακάτω
εκτός από:
α. Διανοητική σύγχυση
β. Αναπνευστική συχνότητα 30/min
γ. Συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) <90mmHg και/ή διαστολική (ΔΑΠ) 60mmHg
δ. Ολική χολερυθρίνη 2mg/dL
13. Ποιa είναι η προτεινόμενη εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή σε ασθενή
που νοσηλεύεται για πνευμονία κοινότητας και δεν έχει λάβει πρόσφατα άλλη
αγωγή;
α. Αναπνευστική φλουοροκινολόνη
β. Ιμιπενέμη
γ. Κεφαλοσπορίνη β΄ γενιάς
δ. Κεφαλοσπορίνη γ΄ γενιάς
14. Ποιa είναι η εμπειρική θεραπεία πνευμονίας σε εξωνοσοκομειακό ασθενή
με ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη ή αλκοολισμού;
α. Κεφαλοσπορίνη β΄ γενιάς
β. Κεφαλοσπορίνη β΄ ή γ΄ γενιάς και αμινογλυκοσίδη
γ. Κρυσταλλική πενικιλλίνη και αμινογλυκοσίδη
δ. Βανκομυκίνη ως μονοθεραπεία
15. Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να προκαλέσει υποτροπιάζουσα πνευμονία;
α. Χρόνιος αλκοολισμός
β. Βρογχεκτασίες
γ. Καρδιακή ανεπάρκεια
δ. Όλα τα παραπάνω
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