STALNO PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE

Ali ima ta bolnik s palpitacijami srčno aritmijo?
1. Neobičajen, nereden ali
neenakomeren srčni ritem:
a. Se imenuje aritmija
b. Je definicija »palpitacij«
c. Je primerno povečanje normalnega
sinusnega utripa ob naporu
d. Je posledica povečane občutljivosti
in dojemanja lastnega srca

2. Občutek rednega hitrega
utripanja v vratu, ki je posledica
krčenja preddvorov pri zaprtih
atrioventrikularnih zaklopkah,
zaradi česar se poveča tlak
v desnem preddvoru in refluks
krvi v zgornjo votlo veno,
lahko nakazuje:
a. Atrioventrikularno nodalno
reentry tahikardijo
b. S hipertiroidizmom povezano
atrijsko fibrilacijo
c. Panični napad
d. S presinkopo povezano
ventrikularno tahikardijo

3. Neenakomerno nereden srčni utrip,
pulzni deficit in spremenljiva
intenzivnost zvoka prvega tona
pri avskultaciji srca so znaki:
a. Razlik v volumnu posameznih utripov,
ki se pojavijo med atrijsko fibrilacijo
b. Sinusne tahikardije, povezane
s presežkom kateholamina
ali uživanja kofeina
c. Zaradi zdravil podaljšan QT-interval
d. Topovskih A-valov

4. Glede na ta pregledni članek
kliničnih ugotovitev pri bolnikih
s palpitacijami je verjetnost srčne
aritmije povečana zaradi:
a. Znane anamneze panične motnje
b. Palpitacij na delovnem mestu
c. Odsotnosti predhodnih srčnih bolezni
d. »Plapolanja srajce«

5. Glede na ta pregledni članek
nobeden izmed elementov
kliničnega pregleda ni dovolj

natančen, da bi izključil vse klinično
pomembne aritmije. Zato je treba
ob sumu na klinično pomembno
aritmijo opraviti dodatna testiranja,
ki naj vključujejo:
a. Oceno strukture srca
s transtorakalno ehokardiografijo
b. Podaljšano elektrokardiografsko
monitoriranje z vzpostavitvijo
korelacije simptomov in ritma
c. Testiranje z monitorjem Holter
pri bolnikih, katerih simptomi
se pojavljajo dnevno
d. Vse našteto
(Prevod: Vesna Pintarič,
univ. dipl. medjezikovna posrednica)

Pri vsakem vprašanju je potrebno
označiti samo en odgovor, ki najbolj
ustreza pravilni rešitvi. Lahko je pravilnih
več odgovorov, vendar samo eden
odgovarja celoviti trditvi ali trditvam,
ki je ali so navedene v članku.
Trije pravilni odgovori so potrebni
za uspešen preskus razumevanja članka.

Pri vsakem vprašanju je pravilen le en odgovor.
Ime in priimek:

Ali ima ta bolnik
s palpitacijami srčno aritmijo?

Naslov (kot je registriran pri Zdravniški zbornici):
1
2
3
Podpis:
4
Odgovore pošljite na naslov: JAMA–SI (SPI), p.p. 3256, 1001 Ljubljana.
Za pravilne odgovore se odobri praviloma 0,5 kreditne točke.
Odgovore sprejema uredništvo do izida naslednje številke revije.
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