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1. Најчеста индикација за миомектомија е: 

а. Бременост 

б. Желба на пациентката 

в. Абнормално утерусно крварење 

г. Профилактички 

2. Контраиндикација за миомектомија е: 

а. Стрес инконтиненција 

б. Инфертилитет 

в. Секундарна анемија 

г. Сарком на матка 

3. Најчест тип на миомектомија е: 

а. Абдоминална 

б. Вагинална 

в. Хистероскопска 

г. Лапароскопска 

4. Абдоминалната миомектомија во однос на хистеректомијата се смета 

како: 

а. Приоритетна  

б. Алтернатива  

в. Задолжителна  

г. Неодложна 

5. Најчеста индикација за абдоминална миомектомија е: 

а. Миоми над 5-7см 

б. Бременост 

в. Желба на пациентката 

г. Ендометријален карцином 
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6. Најчеста дијагностичка метода за миом е: 

а. Компјутеризирана томографија 

б. Магнетна резонанца 

в. Лапароскопија 

г. Ултразвук 

7. Најчест ризик од миомектомија е: 

а. Крварење 

б. Инфекција 

в. Атхезии 

г. Повторување на миомите 

8. Ризикот од повторување на миомите после миомектомија е: 

а. 50% за 3 години 

б. 50% за 5 години 

в. 30% за 3 години 

г. 30% за 5 години 

9. Најидеален временски период за миомектомија е: 

а. Во скреторна фаза на менструален циклус 

б. Во лутеинска фаза на менструален циклус 

в. Во пролиферативна фаза на менструален циклус 

г. Пред менструација 

10.  Типот на лапаротомија кај абдоминалните миомектомии зависи од: 

а. Големина на миомот 

б. Локализација на миомот 

в. Типот на претходна лапаротомија 

г. Се горенаведено 

11.  Најчесто употребуван хируршки конец кај миомектомиите е: 

а. Викрил 

б. Моносин 

в. Свила 

г. Плеин 

12.  Крвозагуба во тек на миомектомија мже да се спречи со: 

а. Tourniquet 

б. Перманентна лигатура на утерините артерии 

в. Бониев стегач 

г. Се горенаведено 

 



13.  За отстранување на поголем број миоми преку најмалку инцизии се 

прави: 

а. Латерална вертикална инцизија на утерус 

б. Средишна вертикална инцизија на утерус 

в. Латерална хоризонтална инцизија на утерус 

г. Средишна хоризонтална инцизија на утерус 

14.  Традиционално вагиналната миомектомија се користи за: 

а. Интрамурални миоми 

б. Субсерозни миоми 

в. Субмукозни миоми 

г. Се горенаведено 

15.  Клемувањето на петелката на миомот при вагинална миомектомија 

треба да биде: 

а. Што е можно повисоко 

б. Што е можно пониско 

в. Медијално 

г. Ништо од горенаведеното 

16.  При вагинална миомектомија да се избегнува: 

а. Премногу влечење нагоре 

б. Премногу влечење надолу 

в. Премногу влечење странично 

г. Се од горенаведеното 

17.  Најзначаен елемент на суспензорниот апарат на матката се: 

а. Леваторите на анусот 

б. Утерините артерии 

в. Пубичните лигаменти 

г. Сакроутерините лигаменти 

18.  Пликатурацијата на сакроутерините лигаменти е превентивна 

процедура од иден: 

а. Волт пролапс 

б. Субтотален пролапс 

в. Тотален пролапс 

г. Цистоцела 

19.  Најчеста индикација за пликатурација на сакроутерините лигаменти е: 

а. Цистоцела 

б. Ректоцела 

в. Лесен спад на матка 



г. Тежок спад на матка 

20.  Најчеста компликација на пликатурација на сакроутерините лигаменти 

е: 

а. Стеноза на уретер 

б. Стеноза на уретра 

в. Стеноза на ректум 

г. Се горенаведено 

 

  

 

  

 

 


