
Прашања:  

1. Koj од ризиците не е намален при фетална редукција 

a. IUGR  

b. Некротизирачки ентероколитис 

c. Паравентрикуларна леукомалација  

d. Хромозомски абнормалности 

2. Кога се препорачува да се изведува фетална редукција  

а. 4-6гн 

б. 10-14гн 

ц. 32-34гн 

д. сите наведени 

       3.    Како се изведува  фетална редукција  

 а. KCl 7.6 % 

             b. NaCl 70 % 

             c.  двете наведени  

             d. ниту едно од наведените 

      4. Која од наведени не е компликација од фетална редукција  

          а. Полихидроамнион 

          б. Предвремено породување 

          ц. Инфекции  

          д. крварење од постелката  

      5. Индикации за земање на примерок од фетална крв  

          а. Фетална хромозомалска абнормалност 

          б. Наследни генетски и метаболни заболувања  

          ц. Перинатални инфекции  

          д. Сите наведени  

      6. Кога се изведува пункција за земање примерок од фетална крв  

         а. > 18gn 

         b. > 5gn 

         c. > 15 gn 

         d. Ниту едно од наведените  

     



 7. Каква игла се користи за chordocentesa  

        a. 15-18 G 

        b. 28-30 G 

        c. 20-22 G  

        d. 10-12 G 

8.     Доколку постелката е на преден зид пункција на папчаник се препорачува  

     а. На слободна јамка  

     б. На место на инсерција на постелката 

     ц. Двете наведени  

     д. Ниту едно од наведените  

9. Доколку постелката е на заден зид пункција на папчаник се препорачува  

     а. На слободна јамка  

     б. На место на инсерција на постелката 

     ц. Двете наведени  

     д. Ниту едно од наведените  

10. Алтернатива за земање примерок на фетална крв е  

    а. Хепатална вена  

    б. Лиенална вена  

    ц. Југуларна вена  

    д. Ниту едно од наведените  

11. Фактори кои го зголемуваат ризикот за губиток на фетус при пункција на фетална крв 

    а. Аномалии на утерус 

    б. IUGR  

    ц. Гестациска старост под  24 гн  

    д. Сите наведени  

12. Интраутерина биопсија на кожа на фетус се прави  

   а. 17-20гн 

   б. 15-17гн  

   ц. 26-28гн  

   д. 10-12гн 

 



13. Како се докажува потеклото на крвта при пункција на папчаник  

  а. Брз тест на ацидификација  

  б. Калкулирање на средниот корпоскуларен волум под микроскоп  

  ц. лакмус  

  д. а+б 

14. Пункција на папчаник може да биде  

  А. Дијагностичка   

  б. Терапевска  

  ц. Интраутерина трансфуција  

  д. Сите наведени  

15. Под каква анестезија се прави биопсија на кожа на фетус  

 а. О.Е.Т.А 

 б. Ларингелна маска 

 ц. Локална  

 д. спинал 

16. Ризик за губикот на фетус при пункција на фетална крв  

 а. 1-2 % 

 б. 10 % 

 ц. 5 % 

 д. 15-18 % 

17. Колку е потребно кожа да се биоптира  

а. 5mm  

b. 10mm  

c. 8mm  

d. 2 mm  

18. Главниот бенефит од фетална редукција  

 а. Редукција на прееклампсија  

б. Намалени стапки на предвремено породување  

ц. IUGR 

d. Ниту едно од наведените  

 



19. По изведувањето на интервенцијата се препорачува  

  а. Мирување  

  б. Спортување  

  ц. Лесни движења 

  д. Ниту едно од наведените  

20. Пред интервенција се препорачува советување од  

 а. Генетичар  

 б. Перинатолог  

 ц. а+б 

 б. Ниту едно од наведените  

 

           


