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A. SË UM NDJE ËT  BRENDSHME  
 
1.ALERGOLOGJIA  
 
1. ëT  gjit ah  pohi em t e mëposht em  në lidhje me astm ne  bronkiale janë të ëv rtet ,a   em  
përjashtim të:  

A. është një së um ndje që ak rakterizohet n ag  inflamaci no i i muko ëz s br no kial  e  
B. është një së um ndje me natyrë kr no ike me riakut zi ime të hs kaktuar nga faktorë t  ë  

ndr sy ëh m  
C. është një së um ndje e ak rakterizuar nga a sk ese dispneje dhe ndj se ia e shtrëngimit  

ën  ni lev  të toraks ti   
D. është një së um ndje e karakteri uz ar nga bronkospaz am  reversibil  e  
E. ësh ët  një së um ndje që ën  mënyrë të pashma gn sh em  s oh ëq rohet  em  

pamj fa tuesh em ri të zemr së  ëp r të kr ey r f nu ksionin e saj  

 
 
 
2. Nga bar an t e poshtëshë un ra  rretho ato që ak  efekt ëm  të fuqishëm bronkod li atator: 

A. ok rtik so teroidët in ah lator  
B. ok rtik so teroid të  em  rru ëg  oral  e  
C. eb ta 2 mi em ti ëk t  
D. antihistamini tëk   
E. et of li i an   

 
 
 
3.Cili hsë të k pu timi etimol go ij k i fjal së  “ alergji :”   

A. një aer ksion i zakonshëm i organizmit  
B. një aer ksion jo normal i or nag izmit  
C. një reaksion favor zi u se  i organi mz it  
D. një aer ksion specifik i organizmit  
E. një aer ksion i izolu ra  i organizmit  

 
 
 
4 P. o il no az t ap ra-pranverore janë pasojë e:  

A. oP lene ev  të ep mëve  
B. G ar minetë  
C. rukhS ret  
D. aP ir et ra ia Judai  ac  
E. eD rmatofa ëg t  

 
 
 
5. Po nel et j :ëna  

A. rts uktura m hsa kullore riprodhimi të bim  së  
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B. s rt uktura fe ëm rore ripr do himi të bimës  
C. s rt uktura femërore dhe mash uk llore riprodhi mi  të bi ëm s  
D. asnjë n ag  këto ëm  lart  

 
 
 
6. sA mt a bronkiale:  

A. prëp ara adoleshencës pr ke  kryesi hs t femrat  
B. rëp para da oleshenc së  pr ke  kryesisht meshku tj   
C. ëp rp ara  da oleshenc së  prek njëlloj të dy g ij n ti  ë  
D. është ëm  e shpeshtë pas 04  vje  ç  
E. ësh ët  ëm  e hs pe hs të t ke  ud hanpir së it se sa tek joduha pn irësit  

 
 
 
7. Gj ëta  krizës të sa tmati ek :  

A. FE është i rritur  
B. CVF  ë hs të e rritur  
C. PEF ë hs të i ulur në mënyrë të parikth ey shm  e  
D. FE së htë i ul  ru  
E. aR porti FE/FVC është nor am l ose i r tir u  r  

 
 
 
8.Hi ep r es sn ibi il teti i v no au r së th ë kar ka t re i ts ik ën  të gj ti ah  patol go jitë e mëposht ,em   em  
përjashtim të:  

A. eD rmatiti i kon at ktit  
B. Hipersensibi il teti nga t bu erkulina  
C. Rifl ka ja g aj të transplan it t  
D. mëS nu dja graft- ev rsus-host pas transpl na tit të ap lcës kockore  
E. Sëmundja e serumit  

 
 
 
9.Shka uk  ëm  i sh ep shtë i angioedemës të i oz l au r që vi eh t re ën  të rr it ru it është:  

A. mu gn esa e inhi ib t ro it ët  C  1  
B. m nu eg sa e f nu sk ion ti  af goc ti ar  
C. mun eg sa e Ig  A  
D. ret apia me ACE-inhib ti or  
E. eT rapia me beta-bllok  seu  

 
 
 
10. iR nit al re gjik klinikisht rak akteri hoz te  nga:  

A. rR jedhja e es k cer ione ev  të ujshme n ag  hundët, dispne ne qetë is , t hse tima, blloki  m  
të hundë  ev  
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B. rK u ra je uh ndë ev , disp en  ne qet së i, et sh it ma, b ll okim të hu dn ëve  
C. rR jedhja e sekreci no eve të ujshme n ag  hundët, dhimbje gj ko sore, dispne ne qetësi,  

t se hti am   
D. rR jedhja e es krecione ev  të ujshme n ag  hundët, teshtima, kru ra je të hu dn ëve,  

bllokim të dnuh ë ev   
E. rK u ra je të hundëve, dhimbje koke, teshti am  , bll ko im të h nu dë  ev  
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2.KA DR IOLOGJIA  
 
1.Ni ilev  s re ik i pepti tid  atrial an triure it k në një pacient em  insuficin ëc  k ra diake kroni  ek  
ë hs të në përputh ej  em :  

A. moshën e pacientit  
B. g ij in në dhe moshën e pacientit  
C. sh ak ll në  e dëmtimit të fu skn ionit të zemrës  
D. vl tare  e presionit sistolik  
E. ni ev lin e at re osklerozës në ra ter tei  koronar  e  

 
 
 
2. iC li p er j rab nave të poshtëshënuar është ab ri i zg ej dhur për ap ran ad limin e fi rb il ca ioni  t  
ventrikul ra  gjatë t ar jtimit të infarktit akut të miokardit  ?  

A. lido ak ina  
B. di og sk ina  
C. ik nidina  
D. flrk na idi  
E. propanololi  

 
 
 
3. ëT  gjit ah  ët  mëposhtme j ëna  shkaqe të ndalimit të zemrës me p rë jashtim të:  

A. Bll ko  atrioventrikular grada III-t  ë  
B. rÇ regullim i përçimit  
C. sA isto il a  
D. Takikardia ventrikulare  
E. kohS  ov l me i  k  

 
 
 
4. ëN  rastet em  angina pectoris të paqëndrueshm ,e  cili ab r d hu et konsi ed ruar is  tera ip  a  
mbajtës ,e  për çev  barnave të en vojshëm për të k no trroluar simptomat e angi ën s?  

A. sa piri an  100 mg/dit  a  
B. sa pirina 3 52  mg/dita + calci ap ri an  0.5 mg per 2/dit  a  
C. dil it za em 63 0 mg/die  
D. arev p ma il 240 mg + nifedibinë 04  mg/dit  a  
E. nitrod re i av te ën n gj ëhu  sip sa  ne ov jës  

 
 
 
5. Të gjithë barnat e m opë shtëm j ëna  të nevojshëm në traj it min e angi ën s gjoksore t  ë  
paqëndru se hme me ëp rj hsa tim të  :  

A. iN t ar t eve   
B. eB at b ll okue vs e  
C. 2O   
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D. Digo sk i ën s  
E. Kalçibllokuesv  e  

 
 
 
6. Du ek  patur p ara sysh fispatol go ji ën  e hs okut hip vo o el mi ,k  cila nga veprimet  e  
p hso tëshë aun ra n ku  ud het ndërmarrë?  

A. aret pia em  oksig ej  n  
B. zop ici no i im  i ap c ei ntit shtrirë me shpi ën  ehd  me kokën e ulu  r  
C. pa il ki im  i et rapisë me va oz ok sn trikt ro  për të ruajtur presionin ra terial  
D. aplikimi i tera ip së endovenoze me sol cu ione koloid la  e  
E. monitorimi i pr se ionit ev noz qëndror  

 
 
 
7. Tampon ada  kardiake është një sit au të emergjence e cila ve identohet gjatë një:  

A. og dit ej  të fortë ët  toraksit  
B. stenoze të rë dn ë mitrale  
C. një aksidenti rrugor  
D. rg umbulli im t të likidit të presuar ën  hapsirën perikard ai le  
E. stenoze të r në dë aortal  e  

 
Përgjigjia e saktë ë hs të:D  
 
8. iC l jerp  faktorë ev  të m pë oshtëm riskant p rë  zhvillimin e sëmundj eve  kardi vo askul  era  
pë gr jigjet ed eh  për disfun sk ionin erek it l  :  

A. ud ha pn irja  
B. dislipi ed mia  
C. di ba eti em il t  su  
D. ët  gjitha ëp rgjigjet e mësipërm  e  
E. tej a se ned at re  

 
 
 
9. Cila n ag  ndr sy hime e p hso tëshënu ra a së htë karakteristi ek  e c ro  up lmonar:  

A. hi ep rtrofia e ventr ki u til  të djatht  ë  
B. gz j re imi i ventrikulit të majtë  
C. sh nu ti interventriku al r am jt sa -djatht sa   
D. srep istimi i pul is t art re ial  
E. is ndro am  lC a du e-Ber an rd-Horner  

 
 
 
10. Të gjit ëh  bar an t na it hipertensiv të s ëh nu ra  më poshtë j ëna  të kundërindi auk r n  ë  
shtat naz i, me përjashtim të:  

A. eb t ba llok seu ti   
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B. CA E-inhibitorët  
C. ak lçi na tago sin tët  
D. n arti tet  
E. di eru it kët  

 
 
 
11. Hi rep tensioni art re ial ën  ins fu içenc në  renale kroni ek  v ej n si pasojë e:  

A. ste ëzon s të ra teries renale të një ër s vesh ëk   
B. ets nozës të arteri se  r ne ale ën  të dy veshkat  
C. rr itj se  të ëv llimit j hsa tëqelizor si pasojë e retensionit sodi  k  
D. hi ep raldosteronizmit prim ra   
E. is ndromës Barter  

 
 
 
12. C li a n ag  a tl re i tem  e mëposht em  el ke trolitike sjell hs faqjen në E GK  të një segm ne ti Q-  
T të zgjat ru  me prani ën  e një av le U?  

A. hi op potasemia  
B. la ak l zo a  
C. hi ep r ak çl emia  
D. hi ep rp to sa emia  
E. hiponatremia  

 
 
 
13. Të gj ti ah  is t tatau  e mëpo hs tme ja ën  shkaqe it pi ek  të pamjaftue hs m rë isë zemror  e  
distolike em  përjashtim të:  

A. hi ep tr sne ionit ra terial em  hipertr fo i ventrikulare të am jt  ë  
B. t ka i ira tmia  
C. hi ep ritr oidizmi  
D. im o ak rditet v ri al  e  
E. fibroza mio ak rdial  e  

 
 
 
14. C li a shenjë nuk zbulohet në stenozën mitrale?  

A. zhur ëm  diastoli ek  me përfo cr im p ser istoli  k  
B. up l is  i sh ep jt  ë  
C. ht e sk im i t ino t të dytë në apex  
D. ht e sk im i to in t të dytë në bazë  
E. hz ur ëm  ën  ah pje të valvul  së  
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15.Në sten zo ën e aort së  c li a nga shenjat e mëposhtme vihet r  ?e  

A. up lsi k rë cye  s  
B. up lsimi i arterieve karotid  e  
C. up lsimi i arteri ev  femoral  e  
D. up l is  i vonu  ra  
E. asnjë n ag  këto  

 
 
 
16. ëN  stenozën e aorta ,s  dëgj ho et:  

A. ot ni i II-të ën  sistol  
B. crëk itje në fillimin e hapj se  të av l uv l  së  
C. uhz rma diasto il ke  
D. zhur ëm  sistolike bz razëse në ha sp ir në  interk so tale të II-t  ë  
E. ët  jg it ah  ëk t  o  

 
 
 
17. C ili n p er j barn eva  të op shtë s ëh nu ra  nuk do ja j npe ti  një cap ienti, në KE G- ën  e të c li i  t  
koh të  e nuf dit është evid ne tuar fib ir lacion atria :l   

A. eB ta-b ll o euk s+ACE-inhibitor  
B. Digoksinë  
C. B ate  ts imulues  
D. Ku oram l  
E. Anta og nist të kalçiu tim   

 
 
 
18. Kun rëd indi cak ion er lativ ën  përdorimin e ter pa isë me digitali ëk  së htë:  

A. hi op kalemia  
B. hemib ll oku na t re ior i am jtë  
C. hi ep ritr oidizmi  
D. te ar pia me k ro tik so et roi  d  
E. terapia me spiro on lakton  

 
 
 
19.Në EKG e një cap ienti em  Tors da e ed  point se  do ët  ve identoh je :  

A. ko pm le sk e QRS të zgjeruara d eh  bradikardi  
B. ko pm lek es  QRS të zgjer au ar  d eh  taki ak rdi  
C. ko pm lekse QRS të ngushtua ar  dhe br da ikardi  
D. ko pm lekse QRS të ngushtu ra a dhe takikardi  
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20. iS p sa  kl sa ifikim ti  NYHA (New York Heart Association) të insuficien ëc s kardiak ,e  t  ë  

ijg t ah  op hi em t e ëm  posht em  j ëna  të ëv rteta me pë jr hsa tim të:  
A. ën  rg upin e I- ër  në prani të një kardiop ta ie organi ek  nuk vi eh t re ku if zim i  

dukshëm i aktivitet ti  fizi  k  
B. ën  grupin e IV-të simptomat e insufiçiencës kardiake janë të pr na ishme edhe n  ë  

qetësi  
C. ede am  dekl evi  e kavilje të këmb së  nuk b në  pj se ë ën  kritet er t e kl sa ifikimit  
D. narp ia e dhi bm j se  gjoksore e kal no  is t au tën klinike ua to am tiki hs t në grupin e III-  

të eso  të IV-t  ë  
E. paci ne tët e grupit ët  II-të janë asimptomatik në eq t së i  

 
 
 
21.Ek maz inimi i ëk rk au r nor am li hs t ëp r të konfirm rau  diagnoz në  e anginës t  ë  

dnëq r eu shme është:  
A. EKG-j  a  
B. Koro an rografia  
C. aK teter zi imi i kornare  ev  
D. Prova ushtrimo  er  
E. eV n rt ikulografia  

 
 
 
 
22. C li a p jer  shenjave dhe simptomave të mëp hso tme është e pranishme ën  ap cientët  em  
ni suficiencë kardi ka e kongjestive të rëndë?  

A. qrëp ën rd imi i rritur plaz am tik i AD  H  
B. edema e gjeneraliz au r  
C. rr itja e përmasa ev  të mëlçis  ë  
D. e jt  e  
E. ët  jg it ah  ëk to ëm  al rt  

 
 
 
23. iC la agn  a tl ernativat e op shtës ëh n au ra paraqet shenjën ap tognomoti ek  n  ë  
elek rt okardiogramën e një pac ei nti me fibrila ic on at ir al?  

A. gz jatje e inter av lit QT  
B. subni ev limi i es gment ti  ST  
C. ni tervali PR > 0.20 ms  ce  
D. mu gn esa e valës P  
E. kom lp eksi QRS i ngushtu  ra  

 
 
 
24. ëN  n ëj  pacient em  epi os de sin ok ,ip  bllok atriov ne trikular të plotë dhe kri az  t  ë  
shpes th a taki ak rdie atriale së htë e nevojshme:  
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A. drëp orimi i terapisë me amiodaro  n  
B. drëp orimi i t pare isë me eb ta-bllokues  
C. ëp rdorimi i ter pa i ës  me verapamil  
D. drëp orimi i t re api ës  me digitali  k  
E. implantimi i një pace-makeri ven rt ikular  

 
 
 
 
25. iC li p jer  el me entëve të mëposhtëm mund të përdoret rëp  të difere cn uar insufiçir cn në   
ventrikul era  të am jtë nga insuficienca v ne trikulare e djathtë  ?  

A. Rritja e ne z mi ave hepatike  
B. Edema pulmonare  
C. Ascit  i  
D. Edema per fi re ike  
E. eT dn so ja e venave jugulare  

 
 
 
26. iC li duhet të jetë ba ir  ëq  i ud het dhë ën  fillimisht një paci ne it  em  hiperkalemi dh  e  
komplekse QRS të zgjeruar ne E GK ?  

A. klorur kalçiumi  
B. yak exalate  
C. di og ksin  
D. furo mes id  
E. bi ak rbonat natriumi  

 
 
 
27. C li i është elementi që haset më shpesh në kuad ir n klinik të ets no ëz s mit r ela  ?  

A. pr ke ordialgia  
B. hem po tiz ai   
C. id spnea  
D. ki t su   
E. ngjirja e z rë i  t  

 
 
 
28. iC li p jer  këty er  ushtrimeve if zi ek  kësh li l ho et në rap andalimin, kurimin d eh  ri fa t së imi  n  
e p ca ientë ev  me sëmu dn je kardio av skulare?  

A. anaer bo ik  
B. aerobik  
C. zi oki en tik  
D. force  
E. uf qie  
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29. T re ap ai  në insuficiencën kardiake përfshin për od rimin e të gjithë ab rnave të posht  ë  
shënuar me p rë jashtim të:  

A. eb ta-bllokuesve  
B. CA E-inhibitorë ev   
C. Sta it an ve  
D. Erit or p eo tinës  
E. Diuretikëve  

 
 
 
30. iC li së h ët  ni ev li i kolesterolit LDL që duhet të arrij një p ca i ne t me infarkt miokardi  ?  

A. < 031  gm /dl  
B. < 002  gm /dl  
C. < 001  mg/dl  
D. < 081  gm /dl  
E. < 011  gm /dl  

 
 
 
31.Kri az t e lipotimi ës  janë të shp se hta n :ë   

A. insuficie cn në  e aortës  
B. stenozën e aortës  
C. stenozën e istmusit aortal  
D. sni uficie cn ën mit ar l  e  
E. steno ëz n mitrale  

 
 
 
 
32.Në i afn rktin e miokardit ic la prej zne imave të më poshtme rrite më shpejtë?  

A. Miogl bo ina  
B. TOGS   
C. LDH  
D. KC -MB  
E. Tro op nina  

 
 
 
 
33.Në stenozën mitrale ha es n të g tij ha ndryshi em t e më posht em  me përjash it m të:  

A. hi ep tr rofi e arte ir ol eva  pulmonare  
B. hi ep tr e sn ion venoz pulmon ra   
C. hi ep rtr fo i atriale e majt  ë  
D. hi ep rtro if  v ne trikulare e am jtë  
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E. rf emit su  di sa toli  k  

 
 
 
34.Në EKG një ske t ar sistol ventrikulare ak rakter zi o eh t agn :  

A. mok plek is  QRS i ngushtë ndjekur n ag  një ap uzë kompesator  e  
B. mok plek is  QRS i gjerë ndjekur n ag  një ap uzë ok mp ase tor  e  
C. komplek is  QRS i gjerë ndj ke ur n ag  një pauzë oj  ko epm sator  e  
D. mok pleksi QRS i ngushtë ndjekur n ag  një pauzë jo kompesator  e  
E. kom lp eksi QRS i gjerë pa pauz  ë  

 
 
 
35.Shkaku ëm  i hs peshtë i pamjaftueshmërisë të zemrës ë hs të:  

A. sid funksioni di sa tol ki  i ven rt i uk il t të majt  ë  
B. disf nu ksioni sisto il k i ventri uk lit të am jtë  
C. hipovolemia  
D. sid funksioni i ev n rt ikulit të djatht  ë  
E. shoku  

 
 
 
36.Zhur am  e Flint dëgjohet në:  

A. fi rb li ca i no  ta rial  
B. sni ufici cne ë m rti al  e  
C. stenozë aortal  e  
D. sni fu icie cn ë oa rtal  e  
E. ud ktus Botalli  

 
37.N ag  pikëpamja klinike fi rb ilacioni ventrikular ak rakterizohet agn :  

A. sid pnea e rënd  ë  
B. afni rk it  akut  
C. ra er its  kardioci kr ulato  r  
D. c ai noza  
E. gi hs tat si sh ok p tamburi  

 
 
 
38. iC il  së htë rëdn liki im  ëm  i ër dn ë që ëv rehet në stenozën mit ar l  ?e  

A. Fibr li acioni a rt ial  
B. I fn arkti pulmo  ran  
C. Infarki miokardit  
D. Embolia sis et mi  ek  
E. sA isto il a  
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39.Në ap ci ne tin hip re tensiv gravi teti i dëmtimit organor lidhet ngushtësisht me:  

A. serp i no in arteri la  të moni ot ruar në k il ni  ëk  
B. serp io in n ra terial të m no itoruar ën  shtëpi  
C. rp esio in n arte ir al të m no itoruar dy herë në dit  ë  
D. serp i no in arte ir al të m no itoruar p rë  24 or  ë  
E. presio in n ra te ir la  të m no itoruar gjatë nat së   

 
 
 
 
40. ëN  ic lën erp j këtyre sëmundjeve d ge johet një “klik” em oz -sistolik  ?  

A. insuficie cn e mi rt ale  
B. orp la sp  i av lvul së  mit ar l  e  
C. infarkt  
D. an ue rizëm aortale  
E. ed fe tk  inter ev n rt ikular  
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3. AG ST OR HEPATOL GO JIA  
 
1.Një ikt re  i l he të, i cili ve identohet duke parë sklerat e ap cientit ën  dritë natyral  e  
k kara t re izo eh t agn  cilat vl re a të bilirubi sën  es rik  :e  

A. 1.5-2 mg/dl  
B. 3.5-4 5.  mg/dl  
C. 2.5-3 mg/dl  
D. 1-1.5 mg/dl  
E. > 5 gm /d  l  

 
 
 
2. ëN  faz ta  if l sel t era  të ileusit em kanik të kolonit uk da ri klinik rak akterizohet n ag :  

A. ët  vjel al  akef loi  ed  
B. kram ep  a db mo i an le  
C. bm roj jt e muskulare abdomi an l  e  
D. mu gn esë e perista tl ikës  
E. tem ep raturë subfebrile  

 
 
 
3. Një p ca i ne t rap aqit te  në shërbimin ambulator me likid të l ri ë peritoneal, splenomegali  ,  
he om r or id ,e  hiperald so teronizë ,m  munge ës  e faktorë ev  të koagulim ti  dhe  
hipoalbuminemi . erD jt sëlic  patologji duhet të orjen ot hemi en  ek te r sa t?  

A. nI suficience kardiake ko gn ne itale  
B. Neoplazi ab od minale  
C. Sindrome en rf iti ek   
D. Ci rr ezo  peh a it ke  
E. Sëm nu dje il mfoproli ef rati  ev  

 
 
 
4. iC li p jer  am rkuesve të mëposhtëm ë hs të it pik për p re iu hd ën fill se tare të he ap titit  ?B  

A. Hb As g; Hb Ae g; an it  BH c-IgM  
B. Hb As g; anti HBc-IgG  
C. Hb As g; Hb Ac g; an it  HBe  
D. Hb As g; anti BH  e  
E. Anti HBs; na ti HB  c  

 
 
 
5 J. ëna  ëp rgjegj së  për defiçi it n e vit ma inës B 21  të gjithë f ka to ër t e mëposhtëm m  e  
përjashtim të:  

A. ateiD  ushqimore e papërshtatshme (p.s .h  d atei  vegjet ra i na e)  
B. ëP rth ti hja e pa ëk t  
C. Eleminimi i hs t  rau  
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D. lU çera e ezofagut  
E. eK qp rë dorimi  

 
 
 
6. eM toda ëm  e mi ër  për të vlerësuar një steatorre është:  

A. T se ti em  sakarozë  
B. T se ti em  sk iloz  ë  
C. Dozimi i rk ip ar ev  bil ai r  e  
D. Dozimi i ny dyrna ev  fekale  
E. Biopsia e intestinit  

 
 
 
7. Të g ij tha op hi em  e ëm  po hs t em  në il dhje me ak r ic on mën e ezofa ug t janë të ëv rteta m  e  
përjashtim të:  

A. Inci ed cn a ës th ë më e mad eh  në m se h uk j ( raporti am shku ll /femër 3:1)  
B. rP eket ëm  hs pesh seg nem it  i p hso ët m i ezof ga ut  
C. aF ktor ri ks ant rëp  zhvillimin e ak rcinomës është pad hsy im hernia hiatal  e  
D. hS pesh herë shoqërohet me fenomene disfagie  
E. rR eziku i mës nu dj se  së htë ëm  i madh në nje ër zit që pi ën  duhan es  sa te a at  ëq  nu  k  

pi ën   

 
 
 
8. ëN  urgje cn ë p ra aq ti et një pacient 35 vj çe , ëq  ka përdorur al ook l për n ëj  ko ëh  të zgjatur  ,  
i cili a kn no  për një dhimbje të fortë të menj ehë rëshme në regji no in perium eb il kal d  eh  
epigastrik që ëp rh epa t në të dy flanket dhe në segmentin e po hs ët m tora ak l të kolo  sën  

rev et brale.C li a ës th ë diagnoza më e mundshme në këtë rast?  
A. lU çera gastrik  e  
B. Ulçera d dou enale  
C. mëS undje e ok lon tras ev sr   
D. aP nk er atit akut  
E. Sëmundje e kolonit bz ritës  

 
 
 
9. caP ientët ëq  vuajnë nga refluk is  sag tro-ezofageal:  

A. Vetëm s qh etësime s mi pto am tike ap  sekela të rë dn sisë hme  
B. Du eh t të konsumojë sai të mëdha të karameleve me men et  dhe çokollata  
C. aK në rrezik për të zhv li l au r astëm, SPOK (Sëmundje uP lmonare O sb t kur ti  ev  

Kronike), if brozë pulm no are  
D. Nuk kanë rrezik p rë  të zhv li l au r neoplazi  
E. ëT  hjitha p ho mi et e m së ipërme janë të rëv tet  a  
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10.Mega ok lon toksik ap r qa ti te  si ndërlikim i një pr je  ëk tyre ss ti ua at ve:  

A. eR ktokoliti ulçeroz  
B. mëS undja Cro  nh  
C. Divertikul azo  e kolonit  
D. Enterokliti  
E. Steno az t ne po la ts i ek  të ok loni  t  

 
 
 
11.Pankr ae titi ka ut mund të shkaktohet nga të g ij tha elementët e p so ht së hënuar  em  
p rë jshtim të:  

A. K la kulozës b ili are  
B. Ab zu imit em  alkool  
C. Ndërh ry j ve e k ri urg ij kale në rr u ëg t biliare ose në stoma  k  
D. Toksi an   
E. Hi rtrep ofia e pilorit  

 
 
 
 
12. hS ka uk  ëm  i s ph esh ët  i kolest za ës ekstraheaptike ë hs të:  

A. K la kuloza e ok ledokut  
B. aP ar zitozat  
C. Li ag tura aksi ed ntale e koleokut  
D. aP nk er a it ti akut  
E. Pankrea it ti kronik  

 
 
 
13.Shkaku i hipertensionit portal pr se inusoidal ke rts ahe ap tik së htë:  

A. aP razit azo t  
B. eL uçemia mieloid  e  
C. Ci rr azo  aeh p it ke  
D. Tromb azo  e venës op rt  a  
E. Ci rr azo  he pa it ke  

 
 
 
14. iC il  së htë një funksion i r dnë ësish më  fiziologjik i ca ide ev  bi il ar  ?e  

A. af vorizimi i ke skretim ti  të substancave to sk ik  e  
B. rovaf izi im  i sba orbi im t të v ti aminës B12  
C. ruajtja e hP  int se ti an l në normë  
D. favo ir noz  përthi th jen e yndyr an ve  
E. fa ov rizon përthithjen e aminoacidev  e  
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15. raP ame rt ta  l oba rat ro ik ëm  ët  nevojshëm p rë  monitorimin e aktiv ti etit të një procesi  
ni f al mator në hepat ti in kronik janë::  

A. kriprat biliar  e  
B. bilirubina  
C. art n as minaz ta  dhe gam ga lo ub il nat  
D. ok ha e pro rt ombi  sën  
E. fosfataza alkaline  

 
 
 
16.Sim tp oma e “pirozës retrosterrnale” është karkateristike për:  

A. ul eç r në  gastrike  
B. ul eç r në  duodenale  
C. ga ts r ti et ua toimune  
D. së um ndj ne  e reflu sk it gastro-ezofage la   
E. ga ts r ti in nga Heli ok bakter pilori  

 
 
 
17. iC la n ag  këto së um ndje mu dn  të jetë sh ak ktare e kom së  eh pa it ke?  

A. apeh ti it  kronik që ka evoluar dre tj  cirroz  së  
B. ik ret i bo struktiv gn a kalkuloza  
C. c rri oza he ap ti ek  e dekompes rau   
D. së um ndja Gil eb rt  
E. ric r zo a n ag  h titape i B  

 
 
 
18. ëT  gjit ëh  ab rn ta  e poshtëshënuar përdoren në trajtimin e ulçer së  ep ptidike,  em  
përjashtim të:  

A. salazopiri sën   
B. o em prazo il t  
C. sukral af tit  
D. ar nitidin së   
E. pire zn epinës  
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4.E DN OKRINOLOGJIA  
 
1. ëT  gjit ah  situat ta  e më posht em  mu dn  të shkaktojnë hipogliceminë me përjashtim ët :  

A. nI su il no am   
B. M gnu ase  e gluko ëz -6f so fatit  
C. mëS nu dja dda ison  
D. eF okromocito am   
E. ëP r od rimi i insulin  së  

 
 
 
2. Të g ij tha is t au t ta  e më poshtme mund të shkaktoj ën  hipokalçeminë me ëp rjashtim t  :ë  

A. Hipoparatiroidizmi  
B. Sindro am  hsuC i gn   
C. eS k er timi i hs t rau  i kalçitoninë  s  
D. Hiper ap rat ri oidizmi  
E. Mungesa e vitaminës D  

 
 
 
3. sO teopor zo a tip I il dhet me um n eg sën e oh rmonit  :  

A. Kalçitoni ën   
B. T se tosteron  
C. sE tr go ej n  
D. aP rathormon  
E. Ti er otr po   

 
 
 
4.C li at anomali elektro il ti ek  hasen më sh ep sh në sëmundjen Addison?  

A. Hiperg il cemia  
B. Hip ako lçemia  
C. Hipokalemia  
D. iH per an tremi dhe hipokalemi  
E. iH po tan r me i dhe hip re kalemi  

 
 
 

.5 ëS m nu dja rG aves:  
A. Ësh ët  një s fh aqje e mbifun sk ionit të sure an les  
B. Ësh ët  një of r ëm  h pi otiroidizmi em  etiologji autoimunitar  e  
C. sË htë një fo mr ë hipertiroidizmi  
D. sA një n ag  ëk to  
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6. eF okrom co itoma së htë një neoplazi e ci lës rp ej këtyre s rt uktu ar ve?  

A. hS tresës ko tr i ak le të g ëj ndrës mbivesh ok re  
B. Sht ser ës em d ëlu s er nale  
C. hS t er sës em dulare të gjëndr së  mbiveshk  ero  
D. Hipofiz së   
E. Ti um si  t  

 
 
 
7.Hi rep tiroidizmi us b-klinik sho ëq rohet em :  

A. iN vel ët  rr it ru  të TSH  
B. Ni lev  ët  ulur të rT3 
C. Nivel të ulur të T HS  d eh  ni ev l normal të FT4  
D. iN vel ët  ulur të TSH hd e ni ev l të rrit ru  të FT4  
E. Tit rë  të rritur të na tikorpev  e  

 
 
 
8. C ili  agn  oh rmonet e po hs të shënuar mund të japi hipo an tremi nëse sekretohet  em  
s uh micë?  

A. gnA iotenzina II   
B. NAP  (peptitdi natri uretik)  
C. Vazopr se ina/hormoni na it diureti  k  
D. Al od steroni  
E. Testosteroni  

 
 
 
9. aP so taj  klinike ëm  të sh ep shta në tiroiditin aH shimoto ëp rfshijnë:  

A. Hiperti or idizëm s bu klinik  
B. Galakto err   
C. Hipoparatiroidi mëz   
D. iH pe tr iroidizëm në af zën e parë, hipotiroidizëm p rë fundi mtar  
E. Sëm nu dje të tjera autoimune  

 
 
 
10.Ni ev l te  e rritura të prolak it n së  mu dn  të:  

A. Fr one jnë es krecionin pulsa it l të GnRH  
B. Induktoj ën  ulje të t se t so teronit qarkull  seu  
C. ëP cr aktoj ën  rënien e il bidos  
D. Të gjit ah  përgjigjet më lart j ëna  të as kta  
E. Provo ok j ën  amenor er   

 
 
 
 
 

91



 
 
 
11.Në një p ca i ne t em  ek toaci od zë d ai betikë duhet të ruhe :t   

A. Fo ofs ir   
B. Bik ra bonati  
C. Kalçiumi  
D. K ila umi  
E. aM gnezi  

 
 
 
12. iD a eb ti lem litus tip 1 shoqërohet em  të gj ti ha le eme ntët e poshtëshënuar m  e  
përjashtim të:  

A. oP liu ir   
B. oP l gafi i  
C. hS t mi  në pesh  ë  
D. oP lidip is   
E. Dhimbje abdominal  e  

 
 
 
13. kA ro em ag lia është:  

A. Një sëmundje e kock eva   
B. ëjN  sëm nu dje e ah sur ën  zo an t am lor  e  
C. ëjN  hipersekretim kronik i hormonit të rritjes pas puberteti  t  
D. ëjN  sëmundje e rëndë maniakal  e  
E. Policitemia e aviatorëve  

 
 
 
14.Në c li në  n ag  sëmundjet e ëm  op shtëm ,e  ketoacidoza pa ar qitet is  n ëd lr ikim madh ro  d  eh  
i shp hse të:  

A. Di eba ti tip  1  
B. Di eba ti tip  2  
C. iH pert ne sioni arterial  
D. Di eba ti insipi  d  
E. Hipert ri oidi mz i  

 
 
 
15. Hi ep rna rt emia mund të vi eh t re në të gjit ah  sit au tat e më op shtme me përj sa htim të:  

A. Hiperk ro tik so neru ali mz it  
B. Di eba ti insipi  d  
C. Ab zu imi në ëp rdorim të di eru ti ëk v  e  
D. sU hqyerja me os dn  ë  
E. oP lidi sp ia e mo hs va e të tret  a  
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16.Hipokalçemia ë hs të n ëd rlikimi që haset:  

A. Pas su htrime ev  fizike  
B. Në hi op g no da izëm  
C. saP  tiroidektomi ës  total  e  
D. saP  menop ua zës jatrogjeni  ek  
E. Gj ëta  art jtimit me anksioli it  k  

 
 
 
17. iC la jerp  familj eve  enzi am ti ek  ndërhyjnë në pr seco in av skular të kere it mit  :  

A. iH dro sk ilaz ta   
B. iN t kor sid-sintetazat + fosfodiest azare t  
C. eP r ko si ad zat  
D. rA o am tazat+hidro sk ilazat  
E. Tran fs erazat  

 
 
 
18.Ushtri em t fizike të vazhd eu shme:  

A. rR itin kolesterolin HDL  
B. lU in kolest re oleminë total  e  
C. Përmirësoj ën  tole ar cn ën dn aj gl cu i ed ev   
D. Jap ni  të gjit ëh  efektet e ëp rmendura më lart  
E. Permirësoj ën  BMI (Body Mass In ed x)  

 
 
 
19. iC li së htë hs kaku ëm  i hs ep hs të i insuf ci ienc së  a uk te kortikosurenale?  

A. Sindroma hS eehan  
B. Insuficien ac  surenale es kondare is  pasojë e n ëd rprer ej s të t ar jtimit me steroi  d  
C. Sindro am  Schmid  
D. Sindro am  aW ter oh use-Fridrische  n  
E. In us ficienca surenale primare me etiol go ji tuberkular  e  

 
 
 
20. saS ia ditore e proteinave që du eh t të m re ren me dietë është  :  

A. 04 -5 %0  të energji  ës  
B. 03 - %04  të energji  ës  
C. 0.8 rg / gk  ep sh  ë  
D. 1.5 gr/kg p se h  ë  
E. 2 rg /kg pe hs ë  
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21.Në ic l ta  vlera ët  BMI (Body Mass Index) do të konsi ed ro eh j një grua mbi sep hë?  

A. iM d si  02 -25  
B. Midis 52 -30  
C. Midis 03 -35  
D. ëM  shumë se 27.5  
E. Më shumë se 30  

 
 
 
 
22.Në ic lën sëmu dn je vih te  re n ëj  ulje e p“ eshës specifi ”ek  të ru in së  ?  

A. Diabet me ll itus  
B. Ci rr oza peh a it k  e  
C. Diab te  i sn ipi  d  
D. iH peral sod teronizëm  
E. iH perte sn ion arterial  

 
 
 
23. iC la n ag  këto ndryshime n ku  vi eh t re në sëmundj ne  Addison?  

A. rR itje e s sa i ës  të Na+ në gjak  
B. irR jt e e sas isë të K+ ën  gja  k  
C. rR itje e azotemis  ë  
D. Hollim i ru i  sën  
E. rR itje e eh matokr ti i  

 
 
 
24.Në ic l në  sëmundje është e pranishme hiper ak lemia?  

A. S më nu dja Addison  
B. Diabet Mellit su   
C. Sindroma Gil reb t  
D. Ci azorr  h pe a it k  e  
E. Ti oer toksikoza  

 
 
 
25. ëN  k au dër të MEN 1 cili n ag  ëk to organe preket ëm  rrallë?  

A. Gjën ard t para it or ide  
B. Pankreasi  
C. iH pofi az   
D. ëjG n ard t sur ne al  e  
E. ëT  jg it  ah  
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26. arT jtimi i hiperaldosteronizmit prim ra  p rë fshin: 

A. ateiD  e av rf rë  em  rk i  ëp  
B. N ëd r yh rje kirurgji ak le  
C. ëP rdorim të spironolaktonit  
D. Të gjitha të mësipërmet  
E. sA një erp j t  ery  

 
 
 
 
 
27. ëN  di ga nozën e hipog no ad zi mit mashkullor hsë të t eh lbësore të v el ër sojmë:  

A. ëP rqën rd imin plazmatik të et stosteronit të il r  ë  
B. ëP rqën rd imin plazmat ki  të testosteronit total  
C. LH, test so t re on d eh  SHBG  
D. FSH, PRL dhe estradiol  
E. Testi hCG për testost re onin  

 
 
 
28. bO e iz tet ,i  st lire iteti, hirsutizmi d eh  o av ri op likist ki  janë ak rakteris it ek  të sindromit  :  

A. Menie er   
B. Turn  re  
C. Frolich  
D. Stein-Le ev nthal  
E. lK i en felter  

 
 
 
29. ëT  gjit ah  pohimet e më posht em  në lidhje me di ba etin tip 2 ja ën  ët  v rë teta em   
përjashtim të:  

A. sh ëqo rohet em  insulinor ze istenc  ë  
B. shoqrëohet em  ob ze itet  
C. nuk ak  hs oqërim f am iljar  
D. sh qo ërohet me HTA  
E. sho ëq r ho te  em  r te i on ap ti  

 
 
30. iC li p jer  op himeve të mëp so ht em  është i v rë tetë ën  lidhje me tiroiditin su ab kut?  

A. Ësh ët  for am  ëm  e shpe hs të e tiroiditit  
B. Ësh ët  me e it ol go ij  virale  
C. sË h ët  me e it olog ij  autoimun  e  
D. Nuk hs oqër eho t em  infili rt im granulomato  z  
E. Prek kry se isht meshkujt e ab rdhë  
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5.NEFROLOGJIA  
 

.1 ëN  sindrom në  peh ato-re an le:  
A. ën  uri ën  vi eh t re hematuri  
B. ok l se t ore l me ia është e rritu  r  
C. di ru e az  i kal no  1500 m /l ditë  
D. di azeru  së htë më pak se 3 00  ml/dit  ë  
E. g il k zo uria hsë të e vazhdu se hme  

 
 
 
2.Insufic ei cn a r ne ale akut funksionale mund të jetë pasojë e:  

A. ug rëve në rru ëg t urinar  e  
B. sbo truksion ti  të rrugë ev  uri eran   
C. ba uzimit em  aminoglik na e  
D. sht re i im t të ëv llimit jashtëqelizor  
E. en kroz së  kortikale bilaterale  

 
 
 
3.Oli ug ria hipertonike, ca i od za metabol ike, hiperkalem ai  përputh ne  me kuadrin klinik-  
al borat ro ik të:  

A. di eba t ti  em llit su  të çeku li ibr au  r  
B. di eba t ti  insipi  d  
C. sni uficiencës renale kroni  ek  
D. zaf ës funksionale të insuficie cn se  er an le akute  
E. fazës em  poli iru  të ins fu icienc së  reanle akut  e  

 
 
 
4.Fraksioni i ej ke sionit të natriumit të filtruar normalisht është :  

A. ëm  pak ose ab raz me 1%  
B. 1 5. -3  %  
C. 3- .4 5  %  
D. 4 5. -6  %  
E. 6 5. -8  %  

 
 
 
5.Hi op ak lçemia në insufi ic enc në  renale kronike vjen si sap ojë e:  

A. hi ep r ak lçiurisë  
B. am rrjen e pa ëk t të kal iç umit me diet  ë  
C. mungesa e for sëm  ka ti ev  të vit ma inës  D  
D. mu gn esa e PT  H  
E. hi ep r ap rati or idizëm  
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6. iC li p jer  mikroor ag nizmave të më posht më  së htë hs kaktari më i hs peshtë i pielone rf it ti   
aku :t   

A. kl sbe iella  
B. klamidia  
C. es eh rikia  
D. esp udom no as  
E. ca dn ida  

 
 
 
7.Janë g ru ë me naty ër  radiotrans ap er nt :e   

A. ug rët e për ëb rë nga fosfati i kalç ui mi  t  
B. ug rët e për ërëb  nga o sk al ta i i ak lçiumit  
C. ug rët em  përb rë je të përzjer  ë  
D. ug rët e për ëb rë nga a ic di urik  
E. ug r të  ci ts i  k  

 
 
 
8. ëN  ins fu iciencen rena el  akute të tipit funksi ano l ep sha specifi ek  e urinës është:  

A. e ëlu t  
B. e ndr sy uh se hme  
C. e k su htezuar nga prania e cilindrave  
D. e rritur  
E. un k um nd të am tet  

 
 
 
9. ëN  poliuri ën  hipot no ike sep ha specifike e urinës ë hs të:  

A. im d si  1020 dhe 10  03  
B. ëm  shumë se 103  0  
C. ëm  pak se 1 00 6  
D. e barabartë me 1 10  0  
E. im d si  1010 dhe 10 02   

 
 
 
10. Të gjit ah  p ho im te  e ëm posht em  përfaqësojnë shk eqa  të hipokalemisë me përja hs ti  m  
ët :  

A. ret apisë me ACE-inhibitor  
B. alkal zo ës metabolike  
C. is ndromës Cushing  
D. ët  vjell va e ep rsistente  
E. et rapisë me diuretik  
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11. ëP r të aer lizu ra  jn ë t nar splant të ve hs k së , përpu ht shmëria sip sa  s si temit ABO:  

A. e domos od sh em  ev tëm nëse e zg iston përputh hs mëria HL  A  
B. oj  e do om sdoshme nëse e zg iston ëp rput sh hmëria HLA  
C. e pane ov j hs em   
D. e domosdoshme  
E. e do om sdoshme ev tëm nëse është re la i uz ar një rt sna plant i më ap rshëm  

 
 
 
12.S ni droma fen rotike:  

A. frëp a ëq s no  një k au dër klinik të k ra akterizuar nga hipoalbuminemi e rëndë  
(< 3 g/d )l   

B. arap qitet me n ëj  pro et inuri mbi 2.5 g/dit  ë  
C. ap raqitet me insufici cne e r ane le  
D. shoqër eho t em  gjendje hi op k gao ulimi dhe t ne de ec  ëp r hemo rr agji  
E. është gjithmo ën  një sëm nu dje ap sër o er  e veshka ev   

 
 
 
13. Pielo en frit akut është:  

A. një sëmundje që prek kryesi hs t meshkujt  
B. kerp  kr sey isht moshat e tret  a  
C. ak rak ret izo eh t n ag  prania e një et m ep rature me an tyrë s pe tik  e  
D. qarap itet em  vlera nor am le të ERS dhe PCR  
E. ap raqitet me një en utr po eni ët  theksuar  

 
 
 
14. iC la n ag  këto shenja është ap tog on monike për glo em rulonef ir tin em  lezi eno  minimale:  

A. protein ru ia es l ke ti ev   
B. mikrohematuria  
C. hi ep razotemia  
D. leukocit ru ia  
E. lic indruria  

 
 
 
15. Të gjit ah  së um ndj te  e ëm  posht em  mund të çojnë rd ejt i sn uf ci i ne cës renale me  
përjashtim të:  

A. LES  
B. aiD bet em llitu  s  
C. Amiloi zod ë  
D. Mielosklerozë  
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E. Mieloma multipl  e  

 
 
 
16.Në një p ca i ne te me proble em  kardiake e cila trajtohet me fur so emid, c ili  elektroli  t  
duh te  monito ur ar em  kujd se ?  

A. taN rium  
B. Klo  r  
C. K ila um  
D. Kalçium  
E. aM gn se ium  

 
 
 
17. elV ra nor am le të a oz temi ës  d eh  kreatinemisë do të konsidero eh shin:  

A. zA otemia 2.0-4.0 mg/dl; Kre ta inemia 0.4-0.8 mg/dl  
B. zA otemia 2.0-7.0 mg/dl; Kreatinemia 0.4-1.5 gm /dl  
C. zA otemia 7.0- 02 .0 mg/dl; Krea it en mia .0 6-3.5 mg/dl  
D. zA otemia 20.0-60.0 gm /dl; K er atin me ia 0.7-2.5 mg/dl  
E. zA otemia 60.0-70.0 mg/dl; Kreatinemia 0.4-1.5 gm /dl  
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6.PNEUMOLOGJIA  
 
1. Të gjitha pohi em t e mëp so htme ën  il hd je me insufici ne cën respiratore janë të rëv teta,  
me p rë ja hs tim të:  

A. ar p ro ti ventilim- rep of zi no  ap r qa itet i ndryshuar në SPOK ( ës mundje polmo an re  
obst kur tive kronike) dhe në emfizemën pulmonare  

B. hi op ksia është g ij thm no ë e pra in shme  
C. ak pacit te i iv t la  rap aqiteti i ulur ën  i sn ufic ei ncën respirat ero  të tipit ser rt ikti  v  
D. hi ep rka np ia n ku  hsë të g tij hmo ën  e pranish  em  
E. ëp rqë rdn imi alveol ra  i o sk igjenit ës th ë më i madh se ai i dioksidit të kar nob it  

 
 
 
2.Si ap raqitet dis np e  ?a  

A. g ij thmonë ën  i sn p ri ca ion  
B. gjithmonë në eksp ari cion  
C. gjithmonë ën  insp ri acion d eh  ekspi car ion  
D. erav t nga rp se io in  i gja uk t ën  qarkullimin pulmo  ran  
E. ose në in ps ir ca ion ose në ke spiraci no   

 
 
 
3.Cian azo  has te  ën  të gji aht  sit au tat e më p so ht em  me përja hs tim t :ë  

A. op il globulisë  
B. me bolisë pulmonare  
C. em hat emoglobinemisë  
D. ëq ndri im t për kohë të zgjatur në lart së i të ëm dha bm i ni ev lin e de tit   
E. anemise të rënd  e  

 
 
 
4. eV rsa nem ti pleu ar l ap raqit te  em  natyrë hemorrag ij ke në të gjitha s ti uatat e posht  ë  
sh në uara me për aj sh it m të:  

A. em ob li ës  pulmonare  
B. karcinomës pulm no are  
C. i sn uficiencës kardiake  
D. em zotelio sëm   
E. ak rcino ëm s të gjëndrave mama  e  

 
 
 
5.Imunoglob lu i tan  s ke retore IgA pr do hoh ne  n ag :  

A. np eumocistet tip  1  
B. np eumocistet tip  2  
C. qeli az t odne teliale  
D. leq i taz  e pe ti elit b or nkial  
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E. makrofagët alveol  ra  

 
 
 
6.Acidoza re ps iratore e çekuilibruar, në astrup go ramë karakterizohet nga:   

A. rritje e Ph, rr ti je e P Oa ,2  ulje e P Ca O  2  
B. u jl e e ,hP  rritje e Pa OC  2  
C. ejlu  e Ph, ulje e PaCO  2  
D. rr itje e Ph, ulje e PaCO  2  
E. hP  on rmal, Pa OC 2 i ulur  

 
 
 
7.Sh ak uk  kr ey s ro  i blokimi të rr u ëg ve a rj ore në një paci ne t i cili ka humbur ev t dë i ej  n  
së ht  :ë  

A. ainër  e jg uh së  arp p  a  
B. fle isk oni i pe igloti is t  
C. bronkos ap zma  
D. llb oki im  n ag  grumbullimi i pështy ëm s  
E. ok labimi i tr eka së  

 
 
 
8. ëN  in us fici cne ën resp ri atore në një pacient o zeb :  

A. retla imi i funks oi nit mbizotëron gjatë fazës të inspirimit  
B. retla imi i funksionit bm izotër no  gjatë fazës të ske p ri imit  
C. ët  dy fazat e ajr so j se  të mus kh rë i ev  janë të prekura  
D. ak  ndr sy h rau  shkëmbimi alveolo-kapilar i ag ez ve  
E. rritet ëv l il mi rezidual  

 
 
 
9.Në cilën for ëm  të ni su if ci ne ës s respiratore rrit te  gjithmonë PaCO2?  

A. ën  insuf ci i ne cën v ne it latore të op mpës  
B. ën  i sn uf ci iencën e shk bmë imit të gazeve në mushkëri  
C. në ap mjaft eu shmërinë e o sk igjenit ëq  am rrë/transportu ra  dhe ëp rd ro u  r  
D. ën  nsa jë nga këto ar st  e  

 
 
 
10. iC la agn  këto është shkaku ëm  i shpeshtë i emboli ës  pulmonare  ?  

A. rt omb azo  e venave si rëp faqësore të gj my tyrëve të posht  em  
B. rt omb azo  ën  a rt iumin e djatht  ë  
C. rt omb azo  e vena ev  të t eh lla të gjymtyrëve të po hs tm  e  
D. endo ak r id ti bakteri la   
E. e bm olia gazoze nga vat ar t e f ar kturav  e  
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11. ëT  gjit ah  pohi tem  e më posht em  në il dhje em  apnenë obs rt uktive të gjumit j ëna  t  ë  

rëv teta me përjashtim të:  
A. af vori oz hen nga përdorimi i pijeve alkolik  e  
B. shoqëro eh n em  ep r ui ahd  të zgjatura hi op ksie dhe hiperkapni  e  
C. shkaktoj ën  një rf ne im të sis et m ti  en rv ro  simpatik  
D. vi neh  er  ën  p re sonat që j na ë hs umë obez  
E. raf ingu ën  ëk to raste është lehtësisht i kola ub esh  më  

 
 
 
12. iC il  është hs kaku ëm  i shpeshtë i embo il së up lmonar  ?e  

A. fi rb li acioni atri la   
B. ne do ak rditi bakterial  
C. ba uzimi me s bu stanca narkotik  e  
D. rt omb azo  ven zo e e thellë e gj my tyrëve të poshtme  
E. rt omboza e venës cava  

 
 
 
13. iC il  së htë traj it mi i gz j de h ru  në mikrocitomën up lm ano re të st da it të VI  ?  

A. kirurgji  
B. kemioterapi  
C. r da iot re api  
D. mi nu oterapi  
E. ët  gjitha ëp rgjigjet më lart j ëna  të vërtet  a  

 
 
 
14. ëjN  gz a rëv  pulmonare që vi teh  re në ar diografi mund të ej të shprehje e njër së  pr je  
këtyre ap tologji ev  em  përjashtim të:  

A. tuberkulo is  op st- rp imar  
B. miceto am   
C. pneumon ai  n ag  st fa li oko uk   
D. np eumonia nga mycoplazma np eumoni  e  
E. np eumon ai  nga pneumocis it s c ra inii  

 
 
 
15.Shk ua  ëm  i sh ep shtë i atelektazës pulmonare lobare ë hs të:  

A. i afn rk it  up lm no ar  
B. np eumon ai  uenp m ko ko sike  
C. pneumonitë v ri ale  
D. ni halimi i materialeve su hqimor  e  
E. bro ekn ktazia  
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16.Cili perj barnave përdoret ëm  phs esh në profil ska inë ndaj tuber uk lozit?  

A. r fi ampicina  
B. izoniazidi  
C. etamb tu oli  
D. pir za i man idi  
E. streptomi ic na  

 
 
 
17. ëN  riakutizi em t e Sëmundj se  Pulmo an re Obstr ku ti ev  Kr no ike, na tibio it ku i zgjedhur  
duhet të veprojë në më yn rë aktive kundrejt të gjithë kët yre mikroorganizm eva  me  
pë jr ashtim :ët   

A. eah mofil su  infl eu nzae  
B. erts pto ok kut pneumoni  e  
C. stafilokokut ua r ue  s  
D. mora lex la ac t rra hali  s  
E. pseudomonas aer gu inos  a  

 
 
 
18. iS  lex eho t t se ti i tu eb rkulinës  ?  

A. ud ke matur sipërfaqen e ks qu ur  
B. ud ke matur diametrin e skuqj  se  
C. ud ke am tur d ai metrin e papul  së  
D. ud ke matur si ëp fr aqen e papulës  
E. ud ek  palpu ra  zonë e ngritur mbi lëkur  ë  

 
 
 
 
19. iC li p jer  këtyre rt ajti evem  është në g ej dn je të rriti bm ijet se ën në ap cientët me SP KO ?  

A. bronkodil ta atorët  
B. sko igjenot re apia e zgjatur  
C. na it ok linergjikët  
D. nev it limi em kanik  
E. ok itr kosteroidët  

 
 
 
20. iC li nejg  o kn so upres ro  akuzohet si kryesori ën  g ej n ze ën e tumorit pulmo an :r   

A.  74p  
B.  35p  
C. RAS  
D. yM c  
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E. Fos  

 
 
 
21. Si ëp rkufizohet empie am  pleu ar le?  

A. rg umbullim i limfës në hapësirën p el ural  e  
B. rg umbullim i ko ga ulave ën  hapsirën pleurale pas pneumoekt mo isë  
C. rg umbullim i am t re iale ev  purulente ën  haps ri ën pleural  e  
D. rg umbullim i ajrit dhe gjakut ën  hapsirën pleural  e  
E. rg umbullim i serumit ën  hapsirën pleural  e  

 
 
 
22.Në ab zë të cilave kritere përcaktohet aktiviteti i tuberkulozit pul monar?  

A. klini ek   
B. radiol go ij ke  
C. klini ,ek  dar iolo jg ik ,e  mikrobiolog ij  ek  
D. mikrobiolog ij ke  
E. klini ek  dhe mikrobiologjike  

 
 
 
23. uK  lo ak zil ohet geni p rë gjegj së  për fibr zo ën cistike?  

A. ën  kromo oz min  5  
B. ën  kromozomin 13  
C. ën  kromozomin  7  
D. ën  kromozomin 11 
E. ën  kromozomin  3  

 
 
 
24.Kund rë i dn i cak ion absolut për r ae lizimin e bronkos ok pisë janë:  

A. ko ll a  
B. ar stet kur d sy hohet p rë  fistul t ar keoezofageale  
C. abceset up lmo an er  të ëp rs rë itu ar   
D. gj dne ja kardiovaskulare e p qa ëndrueshme dhe aritmia kardiak  e  
E. ev rs ma enti ple aru l  
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7.HEMAT OLOGJIA  
 
1. ëT  gjit ah  pohi tem  e më poshtme për limfomën Hodking ja ën  të v rë teta me  em  
përjashtim të:  

A. shoqër eho t em  il mfad ne opati uni ose bilat are le jo të hd im sb hm  e  
B. ën  disa p ca ientë sëmu dn ja fillon si një prurit i gjene ar li uz ar  
C. art jtimi dhe progn zo a av ren nga stadi klinik i sëmu dn j  se  
D. tempe ar tura, djer is tja hd e humbja mbi 01  % në peshë tre og jnë ëp r përkeqësim t  ë  

progno sëz   
E. limfoma Hodking ap r qa itet rezisten et  ev tëm n ad j t ar jti im t em r da ioterapi  

 
 
 
2.Në ic lën patologji rruazat e gjakut janë në form në  e “tabelës të qitjes”  

A. an me i hemo il tike ua toimune  
B. at la es mi  
C. el uçemia akute  
D. limfoma jo Hodkin  g  
E. ës m dnu ja A dd is no   

 
 
 
3. ëN  anemi ën  gn a mungesa e hekurit cili është ekzaminimi i ev tëm ëq  na jep një vlerësi  m  
ët  plotë në il dhje me r ze er av t e hekur ti ?  

A. MCV  
B. hemoglobina  
C. hemoglobina korpuskulare em satar  e  
D. f re r iti an  serike  
E. t ar nsferina serike  

 
 
 
4. ëN  po il citeminë ev ra vi eh t re:  

A. ejlu  e vlerës të hemoglobi ën s + eritr co itozë  
B. rr itje e vl re ës të h me oglobinës + eritrocit  ëzo  
C. u jl e e vl re ës të hemoglobinës d eh  u jl e e as s si ë të rruazave të kuq  e  
D. rr itje e vler së  të eh mogl bo inës d eh  ulje e sasisë të rr au za ev  të kuq  e  
E. irr jt e eso  ulje jo sinjifi ak nte e vlerës të hemoglobinës + u jl e e sasi ës  të rruazave të  

kuqe  

 
 
 
 
5. T ke  një fe ëm r 23 vjeç diagnostikohet një an me i mikroc ti ar .e  Ci il  është hs ka uk  ëm  i  
shpeshtë:  

A. hemo rr ag ij a kronike  
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B. eb ta-talasemia am j  ro  
C. alfa-talasemia  
D. mu gn esa në folat  e  
E. mungesa në vitaminë B1  2  

 
 
 
6. ëN  leuçeminë limfatike kroni ek  gamaglo ub linat j ëna :  

A. të ulu ar   
B. num gojnë  
C. on r am le  
D. ët  irr tu  ar  
E. shumë të r ir tur  a  

 
 
 
7. iV tamina B12 përthit eh t  :  

A. ën  ni ev l ag strik  
B. ën  ni ev l ud ode an l  
C. në n evi l të il ue s ti  termi  lan  
D. ën  ni ev l ët  kol no it  
E. ëp rgjatë tr ka tit t er tës  

 
 
 
8. eD formimi ën  formë drapri e rruaza ev  të kuqe të gjak tu  v ej n si pasojë e:  

A. di kef t eve  në prodhimin sasior të h me ogl bo i ën s  
B. dn ryshimeve mit ko ondiale  
C. na t rti upa ev   
D. rrç egullim ve e el ke troli it ek   
E. dn ryshimeve cilësor e ën  hemoglobin  ë  

 
 
 
9.Tr tja imi i gz ej dhur në leu meç inë mieloide kroni ek  në një subjekt në moshë të re është;  

A. radiot re api  
B. m no okemioterapia  
C. op li mek ioterapi  
D. ret apia em  int re feron  
E. art nsplanti alogjenik i ap lcës kock  ero  

 
 
 
10. iD ag on az  e leuçemisë uka te mund të ev dn so et ev t më  em  anë të;  

A. bi po si ës  të limfonodulit  
B. e zk aminimit të formul së  le ku ocitare  
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C. mi le og ar mës  
D. bi spo i ës  të shpretk së   
E. gj ka tu  ep riferik  

 
 
 
11.çfarë kuptoni me hiat su  leuçemik?  

A. një ndër il kim të el uçem si ë  
B. num gesën e ele em n ët ev  të ndërmjetëm (midis të pjekur ev  d eh  të papjekurve) n  ë  

gjakun p re iferi  k  
C. një b ra  em  e ef k et  na tibl sa tike  
D. mu gn esën e e el mentë ev  të pjekur plot së i hs t në ap l ëc n k co kore  
E. ët  jg it ah  ëm  l ra t  

 
 
 
12.Në limf ëmo n Hodking vi neh  re të gj ti ëh  elementët e ëm  po hs tëm em  p rë jash it m të:  

A. sejlu  të ka tiv ti etit të li fm ocite ev   T  
B. rr itje të zerr ikut rëp  ët  zhv lli au r lehtësi hs t infeksio en  tube kr ular  e  
C. limfono ud j të vegjël d eh  s uh ëm  ët  dhimbsh më   
D. an me i normokrome normocitare  
E. tenden ëc  p rë  infeksio en  mykotik  e  

 
 
 
13.Në eh mofili paraqitet e ndryshuar nga vlerat n amro le:  

A. ok ha e hemorragji  ës  
B. ok ha e koa ug limit  
C. ok ha e protrombi  sën  
D. bri hs tësia kapilare  
E. re itr so edimenti  

 
 
 
14. Gjatë ekzaminimit të një ap ci ne ti me Purpur Ido ap tike Trombocitopenik ,e  përve  ç  
peteki eve  dhe ke imozave, num d të vërejmë:  

A. splenom ge ali  
B. limfadenom ge ali  
C. eh patomegali  
D. një ke zaminim bo jektiv normal  
E. met per ta u ër   
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8.REUMAT OLOGJI  
 
1. iC la n ag  ter pa itë e më p hso tme ko sn iderohet si mjekim i zgjedhur në trajtimin m ab jtës  
ët  një p ca ienti em  artrit reumatoid të diagnostikuar për herë të parë?  

A.  SJIA  
B. derp nizon 40 mg/dit  ë  
C. em tot kar sat (10 mg/ja ëv ) + AIJS + kortikosteroid em  doza të ult  a  
D. IA JS + mi on cikli  an  
E. ap racetamol si sap  nevoj  së  

 
 
 
2. eF no nem i Raynaud mund të sho ëq rohet me:  

A. er izi pelë  
B. sklerodermi  
C. ed rmatit  
D. rt omb fo lebit  
E. limfoadenit  

 
 
 
3. rA t re iti Hort no  mund të n ëd rlikohet me:  

A. an rue izëm të roa t së  ab od minal  e  
B. di kes im të ah rkut të aortës  
C. bllokim të ra teries subkla  ev  
D. kl dua ik ca io të rëp typjes hd e të kafshimi  t  
E. ët  gjitha ëm  lart j na ë të vërtet  a  

 
 
 

.4 oP il mialg ij a reu am tizma :el   
A. është një is novit jo eroziv i artikulacion ti  skapu ol humeral dhe s kurt turave përret  h  
B. kerp  kr ey sisht meshkujt < 04  vje  ç  
C. shkaktohet n ag  infeksione të shpeshta s rt eptokok is es  të tonsil va e  
D. shoqër ho et me up rpur në  S hc onlein-Henoch  
E. ak rkat re izohet nga anti ok rpi JO1 poziti  v  

 
 
 
5. iC li nga këto bar an  ëp rdoret në terapinë e podagrës?  

A. nep ici al mina  
B. klo if bratet  
C. ok lestirami an   
D. ok rtizon  i  
E. la opuri on li  
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6.Në cilën patolog ij  vihet re kuad ir  r da iolog ij k i “ shkopit të bambusë”?  

A. Sindro am  eR iter  
B. rA triti Reumatoi  d  
C. pS no dilit na kilozant  
D. Entero ra triti  
E. Sindro am  Sjogren  

 
 
 
7.Në moshat e treta, ev rbëria m dnu  të jetë pasojë e :  

A. afni r tk it të miokardit  
B. etra riop ta ive pe ir ref ik  e  
C. ra ter ti it Horton  
D. ok litit ulçeroz  
E. eh rni se  hiatal  e  

 
 
 
8.Në ra rt ti in er umatoid n ku  pr ke et një n ag  këto ar it kul ca ione:  

A. talokrur la i  
B. ar dio ak rpa il   
C. sk upa lohumera il   
D. rëb ryli  
E. sakroiliaku  

 
 
 
9.Të gj ithë af ktorët e më poshtëm janë faktor rreziku për të zhvilluar osteo op rozë  em  
përjashtim të:  

A. menopauzës të pa ar kohshme kirurgjikal  e  
B. ud han ip rj se   
C. et rapisë me fenobarbital  
D. jet së  es d ne tare  
E. bo ez ti et ti   

 
 
 

10. Në cilën prej patologjive të mëposht em  janë sp ce ifik antitrupat anti-CCP?  
A. pS no di til  ank li ozant  
B. LE  S  
C. rA t ir t reu am toid  
D. mëS undja Behçet  
E. rA trit psoriati  k  
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11.M na ifestimi kr ey sor i granulomës së Wegener së htë:  

A. ën  mushkri  
B. ën  oz r  ër  
C. në sy  
D. ën  l ërukë   
E. në ves  h  

 
 
 
12. nA titrupat anti-SSA dhe an it -SSB takohen më shp hse  në:  

A. ra rt itin er umatoid  
B. op li ok ndr ti   
C. is ndromën Sjogr ne   
D. ra rt itin sp or ai tik  
E. sëm dnu j ne  B he eç t  
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9.NEUROLOGJIA  
 
1.Ataku ishemik t ar zn itor zgjat p rë :  

A. < o1 rë  
B. 1< 2 or  ë  
C. < 24 ëro   
D. < 1 aj ëv   
E. < 1 muaj  

 
 
 
2. ëT  gjit ah  op hi tem  e mëp hso tme në il dhje me sëmundj ne  e aP rkinso in t j na ë të vërtet  a  
me p rë ja hs tim të:  

A. rd idhja ka freuken ëc  10-12 H  z  
B. së um ndja sh kak to eh t n ag  defiçiti i dopamin  së  
C. ap qënd ur esh ëm ria po ts urale është shk ua  kryesor i ap aftë is së në ël vizj  e  
D. së um ndja mu dn  të trajtohet me amantadi  ën  
E. sëmu dn ja së htë më pak e shpeshtë se demenca nga Alz eh imer  

 
 
 
3.Neuralg ij a trigemi an le është më e shpeshtë ën :  

A. fë im jë dhe gr  a  
B. ub rra dhe të om sh au r  
C. arg  dhe të moshuar  
D. fëmijë dhe burr  a  
E. arg  d eh  oda lesh ne të  

 
 
 
4. iC li nga këto bar an  përdoret në tra tj imin e pe ilepsisë te opm rale  ?  

A. brak zam epina  
B. levod po a  
C. ub tirrofenoni  
D. rt icikli ëk t  
E. ef notiazina  

 
 
 
5. iC li nga f ka torët e mëposhtëm nuk së htë shk ka t ra  i krizës epi el p it k ?e   

A. drëp orimi i t pe r rau  i alkoolit  
B. num gesa e gjumit të an t  së  
C. tem ep ratura e rr itur  
D. hed idrimi  
E. ud hanp ri ja  
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6. ëT  gjit ëh  kaf torët e poshtë shënuar janë faktor rreziku për sëmundjen Al hz eimer  em  
përjashtim të:  

A. traumave kraniale  
B. ud han ip rj se   
C. moshës mbi 60 vj  çe  
D. anamneza af milj ra e poziti  ev  
E. sindroma Down  

 
 
 
7. ëN  cilën jerp  ëk t ery  situa at ve është ëm  i nevojshëm për od rimi i EE ?G   

A. ok  am  
B. dem cne a  
C. ki t  su  
D. trev i og   
E. c fe al  e  

 
 
 
8. fhS aqja fill se tare e miast ne isë gravis është:  

A. sid fagi dhe disfoni  
B. lo hd je kronike  
C. pt zo ë ap lpebrale ehd  diplopi  
D. rrç egulli em  të f my ëma rr jes  
E. ka ne në lëkurë  
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10. PSIKIAT RIA  
 
1. Diskinezia tardive:  

A. is pm tomë e e ef ktit të en uroleptikë  ev  
B. is mpto ëm  e alkolizmit  
C. is mpto ëm  e skizofrenis  ë  
D. simptomë e de em ncës  
E. is mptomë e ed presion ti   

 
 
 
2.Një ep rson i prekur gn a kl pe to am nia:  

A. kaz oni hs t ak  p ra a për të pagu ra  atë që vjed  h  
B. e ka të pamund ru  it  rezistojë vjedhj se  të objekteve me p ka  vlerë monet ra  e  
C. un k i për od r ob ej ktet e vjedhura  
D. kun  ka ab shkëp nu torë  
E. ët  jg it ah  ëm  l ra t  

 
 
 
3.Ab zu imi me kokainë mu dn  të oç jë drejt  :  

A. to rel cna ës  
B. rav tës si ë  
C. uen rozës  
D. isp kozës  
E. abstinencës  

 
 
 
4.Fri ak  është:  

A. një errç gullim i per nos la itetit  
B. një rç regullim ën  mënyrën e të menduarit  
C. një simpto ëm  e sëmundjeve me natyrë psikia irt ke  
D. një rç er ug llim i perceprimit  
E. një si pm tomë e depresionit  

 
 
 
5. laH uçi can ion te  ën  ks izofreni janë kryes si ht em  nat ëry :  

A. ged jimo er   
B. olf ka it ev   
C. taktile  
D.  eviziv  
E. un k ka hal çu inacion  e  
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6.Depr se ioni bën pj ëse :  

A. ën  ç rr egu ll imet e humor ti   
B. ev tëm në rç regullim te  me natyrë psi ok tik  e  
C. ën  la t re i em t e gjendjes të vetëdij  se  
D. rrç egulli em t e ep rc pe timit  
E. ët  gjitha ëm  lart j ëna  të sakt  a  

 
 
 

.7 Depr se ioni mad oh r për kac t ho et s :i   
A. narp ia e të paktën t ir  pe isodeve depr se ive për rt i vite në av z dh i  m  
B. narp ia e dy apo më sh mu ë ep si odeve depresive me inter av le dy mujo  er  

ëp rmirësimi  
C. shfaqja e depresionit në periudha të kac tua ar  të vit ti , veçanë ir hs t në pranverë hd  e  

ejv shtë  
D. ët  gjit ah  pë gr jigjet ja ën  të sakta  
E. asn ëj  përgjigje nuk është e sakt  ë  

 
 
 
8. raB nat na tidepr se iv veprojnë në:  

A. me bm ranat e neurone ev  pre hd e po ts  sinaptik  
B. ën  n evi l in art qe il oz r  
C. lidh ne  em  monoaminat në hapësirën post sinaptike  
D. pev rojnë si ne od fr i  an  
E. asn ëj  nga pë gr jij eg t më lart  

 
 
 
9. P sre o an liteti histroinik (histerik) karakterizohet nga të gjitha ndr sy himet më poshtë m  e  
përjashtim të:  

A. sjellja ën  mënyrë racionale  
B. qap ënd eur sh ëm ria emocional  e  
C. ëk ekr sa ëp r vëme ejdn   
D. rav t së ia  
E. sj le l ej t joshës  e  
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11.SЁMUNDJE INFEKTIVE  
 
1. ëT  gjit ëh  agj ne tët ap togjen të poshtë shënuar janë shk ka tar të hs okut s pe tik m  e  
përjashtim të:  

A. ok ke ev  gr ma  + ( st fa li ko ok, ne terokok)  
B. l pe tospir së   
C. ne terobaktere ev   
D. sp e du om no as  
E. en isseria m ne i gn ti is  

 
 
 
2.Infe sk io in  n ag  HIV shoqërohet em  të gjitha alte ir em t imu on logjike ët  shën au r më  
p so htë me rëp jashtim të:  

A. ejlu  e numirt të lim of cit ve e T4 ( eh lper) qarkullue  s  
B. ropar ti i qeliza ev  T4 hd e T8 (sup er sor) >  1  
C. u jl e të v pe rimt ra i ës  të eq liza ev  T citotoksike  
D. rr itje të funk is onit të beta2 mikrogl ubo il n së   
E. mungesa e antigenëve në lëkurë ëp r të gjit ëh  testet uk tane  

 
 
 
3. iC la sëmundje infektive trans em tohet em  rrugë orofe ak le  ?  

A. difteria  
B. am l ra ia  
C. sifilisi  
D. preh esi  
E. ti of   

 
 
 
4. ëP r lic in inf ske ion kon eg nital do të dyshonim ën  një të por as lindur em  mi rk ocefali  ,  
kalç fi ki ime cerebrale, ko ir oretini ?t   

A. rav i ec ll a zoster viru  s  
B. reh p se  simplex viru  s  
C. toks po lazma  
D. c ti ome ag l vo irus  
E. IH V  

 
 
 
5. ëN  eh lmimin us qh imor agn  Clostrid ui m perfringens simptomat shfaqen :  

A. menjëherë ap s ngr në ies  
B. 1-6 orë sap  përdorimit të ushqim ti  të kontamin  rau  
C. 6- 42   ëro  
D. 1-2 id t  ë  
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E. 3-4 id t  ë  

 
 
 
6.Parazitozat shoqërohen me:  

A. mu gn esë të IgM  
B. m nu eg së tëIgG  
C. rr itje të IgE  
D. rr itje të gI A  
E. mungesë të Ig  A  

 
 
 
7. Cila erp j ëk tyre sëmund ej ve ë hs të një zoonozë?  

A. askari od za  
B. shistosomiaza  
C. amebiaza  
D. toks po lazmoza  
E. enterobi aza   

 
 
 
8. eS psis ak rakterizo eh t agn :  

A. narp ia e përko sh hme e bakt re eve në gjak  
B. hi op reak it v ti eti n ad j një infeksioni  
C. eh dhja e av zhdueshme e baktereve në gjakun qar uk ll seu , n ag  një av t rë  e  

lokalizu ra  infeksi no i  
D. ol k la izimi i infeksionit në një apo dy organ  e  
E. ëp rgj gi je e egzagj re uar e or nag izm ti  ndaj një i fn eksioni  

 
 
 

.9 eH rpes Zost re  s kh aktoh te  agn :  
A. i njej it  vir su  em  atë të av ri ec lë  s  
B. agn  një vi ur s i ngja hs ëm em  atë të varicelë  s  
C. n ag  një Rin vo ir su  me ADN  
D. agn  një nE et rovir  su  
E. n ag  një Koksaki v ri us  

 
 
 
 
10.N oe p al zia më e shpeshtë ën  AIDS hsë të:  

A. ras koma e Kaposit  
B. eda on karci on am  e laringut  
C. el uçemia limfatike kronik  e  
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D. ade on ak cr i on am  g sa trike  
E. adenokarci on ma pulmo an r  e  

 
 
 
11.Diarr ae  e udhëtarëve sh ak ktohet më shpesh nga:  

A. St fa ilo ok ku ua r  sue  
B. Herpes v ri us  
C. Mycobakt re ium bovis  
D. E cs h re icia co il  enterotoksik  e  
E. Campylobacter jej nu i  

 
 
 
12. VIH  t ar ns em to eh t em  anë të:  

A. Dj sre ës  
B. ëP hs tymës  
C. oL të ev   
D. rU inës  
E. Gj ka ut  

 
 
 
13.H tape i et t që t ar nsmetohen me rrugë oro-fekale janë:  

A. eH p ta iti A ehd   E  
B. eH pati it   B  
C. eH patitit C dhe  D  
D. eH p ta iti a ehd  B  
E. eH pat ti i A ehd   C  

 
 
 
14.Manifesti tem  ëm  të shpesh at  që shfaq ne  nga infeksioni fill se tar em  Herpes Simplex ti  p  
1 aj në:  

A. Herpes labial  
B. Gingivo-stomatite  
C. zE ofag ti e  
D. Hepatite  
E. Encefalite  
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12. SЁMUNDJE PROFESIONALE  
 
1. C ili  hsë të një el neme t tjetër i ër ndësishë ,m  përveç anamne ëz s, në vendo js en e  
di ga no ëz s të pneumo ok niozës?  

A. shin ti gr fa ia up lmonar  e  
B. pro av t funksionale  
C. lava hz i bronk ao lveola  r  
D. ar dio arg fia tora ak l  e  
E. astr pu ograma  

 
 
 
2. S li i ok az  shk ka to eh t gn :a   

A. ib o sk idi i lirë i is licit  
B. ib o sk idi i li hd ur i s li ici  t  
C. tet raoksidi i silicit  
D. is lici i lir  ë  
E. asnjë nga përgjigjet më la tr   

 
 
 
3.Nd rë liki im  ëm  i shpeshtë i asbest zo ës pulmonare ësht :ë   

A. np eumotoraksi  
B. em zoltelio am  pulm no are  
C. karcinoma spinoqelizor  e  
D. ade on ak cr i on am  pulmo an re  
E. asn ëj  nga pë gr jij eg t më lart  

 
 
 
4. rP ania e ak lçi fikimit në formën e “lëvozh sëg  të vezës” e limfonodujve hilar, ë hs të  
tipi ek  e cilës pneum ko oniozë?  

A. as eb stozë  s  
B. reb ilioz së   
C. lis ik zo ës  
D. at l zok ës  
E. asnjë nga ëp rgjigjet më la tr   
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B KIR RU GJIA  
 
1 iC li jerp  ke zaminim ve e diag son tike ndihmon ëm  shu ëm  se të tjerët në vend so ej  n  

e diagnozës së kancerit gas rt ik:  
 

A- Rx i aparatit tret  së  
B- zE o af gogas rt oskopi em  bi spo i  
C- TAC  
D- Ekzamini im  citol go jik i l në gut sag tri  k  
E- Ec oh g far ia  

 
 
 
2 Ndërhyrja kirurg ij ak le, ku lid eh t vena spermatike është e sugjeru ra  ën  te ar pinë e:  
 

A- Sëm nu dja e aL  Peyr no ie (I dn uratio p ne is pl sa tic )a   
B- sroT ioni i funikuli  t  
C- raV ikocele  
D- Criptor hc idisis  
E- Hydrocela komuni uk es  e  

 
 
 
3 iC la p jer  këtyre m na o rv ave shkakton dhimbje, kur kemi të ëb jmë me ok lecis tit ?  
 

A- Mur hp  y  
B- Blumberg  
C- Gior onad   
D- Mc Burne  y  
E- Të gj itha përgjigjet e mësipërm  e  

 
 
 
4 Tr ja timi i menjëhershëm i pneumotaraksit hipertensiv jo traumatik bazohet në:  
 

A- Torakotomi  
B- Intubim  
C- Drenimin p el ural  
D- T re api me na tibiotikë  
E- geR jim shtrati ab os lut  

 
 
 

5 Ci tal  j ëna  simptomat ëm  të az ko sn hme të kan rec it të vezikës urinare?  
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A- Infe sk i no et urinare p re iodi ek  e të vazhdueshme  
B- Ink no ti en ncë uri eran   
C- He am tur  i  
D- Pol ka iuri  
E- Dizuri  

 
 
6 iC li jerp  vl re ësime ev  të mëposhtëm është parësor, uk r kemi të ëb j ëm  em  nj  ë  

paci ne t të op litraumat zi uar?  
 

A- Kontro ill  i gjëndj se  së ndërg ej gjes  
B- Kontrolli i frymëmarrjes  
C- Kontrol il  i lirshm rë isë së rr ugëve a rj ro  e  
D- Kontro ill  i ak it vitetit kardiocir uc lator  
E- Kontr llo i i pr se ionit arterial  

 
 
 

7 aC rci on am  e mamel së  kl sa i if kohet si 2T  nëse dimensionet e saj j ëna :  
 

.a  ëm  ët  ëm dha se 1 mc , op r më të vogla se 2,5  mc  
b. ëm  ët  ëm dha se 2 cm, por më të vogla se 3,1 c  m  
.c  ëm  ët  ëm dha se 2 mc , op r më të vogla se 5,1  mc  

d. mi sid  3 e 5 c  m  
.e  midis 3 e 6  mc  

 
 
 
8 Ko sn ideroh te  si indikaci no  ëp r tr psa l na t hepari tek të rr ti ur ti :  
 

A- Hepatosteatoza akute e shtat az nis  ë  
B- Ci azorr  bi il are primi it  ev  
C- Chola gn iti ks leroz na t  
D- Të gjit ah  përgjigjet  
E- sA njëra prej përgjigje  ev  

 
 
 
9 iC li është sh ak ku ëm  i shpeshtë i ikterit obstruktiv:  
 

.a  Shtypj te  e jasht  em  
b. zeL ionet j ta r go jen  e  
.c  Kanceri eh patik  

d. aK nceri i kokës së pa kn r sae it  
.e  In lf a cam ion i rru ëg ve biliare extrahepa it k  e  
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10 Cili prej organe ev  pr ke et më hs pesh në traumat e mbyllura të abdomenit  ?  
 

A- eH p ira   
B- Li ne i s( hpretka  )  
C- Stomaku  
D- Ve iz ka urinar  e  
E- aP nk er asi  

 
 
 
 
 
 

11 Në një cap ient me obs rt u sk i no  neoplazik të kole od kut, ok lecista së htë:  
 

.a  sa një eh rë e ten od sur  
b. arr llë eh rë e te dn osur  
.c  sh ep sh herë e t dne osur  

d. n ku  është e palpueshme asn ëj  eh r  ë  
.e  e përja hs tuar  

 
 
 
12 Tr ja ti im  i pneumotor ska ti  hipe tr ne siv së htë:  
 

A- Torakotomia e psk lor seu e  
B- Dh në ia e o sk igjenit  
C- P tir je  
D- Drenimi ën  sa p ri im  
E- nI t bu imi  

 
 
 
13 iC li prej tumor evë  malinj të tr ka tit ni t se ti an l ë hs të më i shpeshti te m so hat e reja?  
 

f. Limfos ra ok ma  
g. Ca cr i on idi  
h. craC inoma e koloni  t  
i. ueN r bo latoma  
j. Rabdomiosar ok ma  

 
 
 
14 Carci on am  e mamel së  kl sa ifikohet si T2 nëse dim ne sio en t e saj j na :ë  
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A- ëm  të ëm dha se 1 cm, op r ëm  të vogla se 2,5 c  m  
B- ëm  të ëm dha es  2 cm, op r ëm  të vogla se 3,1 c  m  
C- ëm  të ëm dha es  2 cm, op r ëm  të vogla se 5,1 c  m  
D- mi sid  3 e 5  mc  
E- midis 3 e 6 c  m  

 
 
 
15 Metastazat e kancerit të prostatës prekin më hs pesh:  
 

A- Ko akc t e b ça init hd e rev tebrat e fundit lumbar  e  
B- eH p ra in  
C- Tr ru in  
D- Pulmon te   
E- Në asnjë prej ëk tyre or nag e  ev  

 
 
 
 
16 Pankreatiti akut sh ep sh herë shoqërohet me:  
 

A- Ezofagit gn a fer lu sk i  
B- Coleliti ëza   
C- Di ev rticu il t  
D- Ul eç ra ga ts ri  ek  
E- aloC ngiti ks l re oz na t  

 
 
 
17 Ci al  prej shenja ev  është më e shpeshta në kancerin e vezikës urinare  ?  
 

A- Cistopieliti i ëp rs rë itu  r  
B- M ab jtja akute e ru inës (rit sne ion  )  
C- He am turi  
D- Pol ka iuri  
E- Stran ug ri  

 
 
 
18 ëjN  mas kh ull 72 jv eç hs faq dhimb ej  të fo tr a të shpinë ,s  një masë ba domi an l  e  

pul eus se dhe hipotensio .n  rëP  cil në  prej diagnozave mund të dyshojmë:  
 

A- In af rkt intes it an l  
B- An rue i mëz  disekante të aortë  s  
C- Rupt ëru  (çar ej ) o es  fi us r ca i no  të a en urizm së  së aortës abdominale  
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D- Sindro am  e Le ir c  eh  
E- Ane ru izëm e ra teries h pe ati  ek  

 
 
 
19 rëP  diagnozën e apendisit ti  akut së htë më e rë dn ësi mhs ja:  
 

A- Ec oh rg fa ia ba dominal  e  
B- CT   
C- Rtg e art ktit tret së  me vlerësim të zorrës së oh ll  ë  
D- Cl si ma op ka e  
E- An ma en az  hd e ekzaminimi objektiv  

 
 
 
20 Tr ja it im  i duhur kirurgj ki al për neopl za i ën  e kolonit sa hendent është:  
 

A- Hemikolektomia e djatht  ë  
B- Hemikolektomia e ma tj ë  
C- Rezeksioni i el us- ci ce al  
D- eR zeksioni es gmentar  
E- oK lekt mo ia subtotale  

 
 
 
 
21 Angi an  abdominale shkaktohet n :ag  
 

A- Ne po l za i të koloni  t  
B- He rom ragji intesti an l  e  
C- Di ev rtikulit  
D- sI kemia kr no ike i tn se tinal  e  
E- Ulçera peptike post- na astomozës  

 
 
 
22 Tora ok tomia urgj ne te është e indikuar ket :  
 

A- Kontuzioni (shembja) pulm no are  
B- eV rsamenti p el ural b li at re al  
C- Hemotoraksi i furn zi au r  
D- Pneumotoraksi si val uv l  
E- Empiema  
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23 Janë k mo p il kanca të kolecistitit, ëp rveç:  
 

A- Pank er a tit i  
B- eP ritoni it   
C- Fistula ib liar  e  
D- eP r rof imi  
E- Tromboflebiti migrue  s  

 
 
 
24 Cilin prej ke z ma inimeve od  t’i ëb je nje pacienti ëq  ka paraqitur h me ate em sis?  
 

A- Br no ok sk po i  
B- Rtg të traktit t er t  së  
C- Ezofago-gastro-duod eno-sk po i  
D- Rtg id rekt të dba omenit  
E- C il sma po ake  

 
 
 
 
25 Ti or idektomia totale është ndërhyrja e përshtatshme në:  
 

A- St ur am  mu tl inodulare  
B- aC  midular  
C- aC  foli uk lar  
D- sA njëra prej këty er  patol go jive  
E- ëT  gjit ah  patol go ij të e lartpërmendur  a  

 
 
 
 
26 Cilin ekzaminim strum ne tal gz jedh, nëse d sy hon për l ti iazë të ok el cist së ?  
 

A- Rtg të rrugëve të para të t ar ktit ert t  së  
B- Manomet ir  d ou d ne ale  
C- cE oh rg afi hepato-bi il  era  
D- oK lecistografi  
E- Rtg id re tk  të abdomenit  

 
 
 
27 Tr ja ti im  ap rësor i emboli ës  up lmona er  ë hs të  :  
 

A- Lidh ej  të ve ën s ak va inferior  e  
B- Trombektomi  
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C- Em ob lektomi up lm no are  
D- Antik ao gulantë e fibrinolitik  ë  
E- nA tibiotikë  

 
 
 
28 Ci tël  segm ne të int se tinalë mund të pre ëk  ës mundja e Cr ho n  :  
 

A- elI usin  
B- oK ol nin  
C- zE o af g nu   
D- Stomak nu   
E- eT  gjit ëh  rt ak it n tretës  

 
 
 
29 Ci il  së h ët  trajti im  i pn ue motoraksit hip re tensiv?  
 

A- Nd rë hyr aj  kirurgjikale me urgjenc  ë  
B- psA irimi  
C- sA pirimi d eh  drenimi  
D- Plu bm imi ekstr pa leural  
E- sA njëra prej përgjigje  ev  

 
 
 
30 Shoku anafilaktik ak rakterizoh te  n ag :  
 

A- Hipot sne ion, br da ikar ,id  Pr se ion v ne oz central (PVC) të red ku tuar  
B- Hipot sne ion, t ka i ak r id , Pr se ion venoz cen art l (PVC) të rritur  
C- Hipot sne ion, t ka ikardi, Pr se ion v ne oz central (PVC) të reduktuar  
D- Hipot sne ion, br da ikar ,id  Pr se ion ve on z central (PVC) të rr itur  
E- Hipote sn ion, bradikardi, oli og a un ri  

 
 
 
 
31 Me dizuri k tpu ohet  :  
 

A- Vështi isër  gjatë urinimit  
B- hD imbje ajg të urinimit  
C- rR itje të numrit të herëve të urinimit  
D- rP ania e leukociteve në u ir  ën  
E- rP ania e pusit ën  uri  ën  
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32 siH tolog ij ki hs t t mu oret e prostat së  janë:  
 

A- Carcinoma me qeliza tranzitor  e  
B- Adenoca cr inoma  
C- icraC on am  ks uamoqelizore  
D- eL iomiosarkoma  
E- Li fm oma  

 
 
 
33 Pr re ja në il njën em d ai en  ombe il kale-pubik ,e  nën shtresat e lekurës dhe nënlëkur  së  

ëp rf hs in:  
 

A- Pjes në  e rb endshme të m su kujve abdominalë r ke ti  s  
B- Linjën al  ab  
C- Fa ëhs n e mus uk jve a odb minalë r ke it s  
D- Musku il  ker ti, oblik të madh e të vogël  
E- M su ku il  i madh e i vo ëg l bo lik ehd  t ar svers  

 
 
 
34 Ci tël  j ëna  r ece pto ër t që përf hs ih ne  më shumë në hi ep rplazinë e p or statë :s   
 

A- A fl a 1-a rd energji ëk   
B- ateB  2- adre en rgjik  ë  
C- eS rotoni en rgjikë  
D- oK linerg ij ëk t  
E- Dopaminerg ij kët  

 
 
 
35 liC a jerp  ëk t ery  gjendj eve  nuk i shoqë or eh t nefrolitiazës dhe hi ep rkalçiurisë?  
 

F- Hiperkalçiuria idiopati  ek  
G- Hi op ap ratiroidizmi  
H- Vit ma i an  D em  tepric  ë  
I- aS r ok i od za  
J- ëS mundja e Paget  

 
 
 
36 Echogr fa ia er an le dhe pielografia endovenoze e kr ey r t ke  n ëj  mash uk ll 65 vj ,çe  që  
u vl re ësua për ink no tinenc në  urinare, re uz ltoi em  hidr eno fro ëz  bilat are l .e  aliC  prej  
jg ëndjeve të mëposhtme është më e mundshmja p rë  të shkaktuar ëk të komplikim?  
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K- Sëm nu dja e Al hz eimer  
L- Ndërhyrje ki ur rgji ak le ap rapr ka e  
M- I kn no ti en ncë nga stresi  
N- Hi ep rplazi e prostat së   
O- Rritje e ka it vit te it të muskul ti  detruzor ën  av rësi të moshës  

 
 
 
37 Ci al  p jer  gjendjeve ët  ëm posht em  mund të jetë komplika cn ë e hipertrofi ës  beninj  e  

ët  pr so tat së :  
 

A- laK kuj në v ze ikën uri an r  e  
B- R ti ne cioni akut urin ra   
C- Di rev tikul azo  e zev ikës ru inar  e  
D- Të gjit ah  përgjigjet  
E- Stran ug ri  

 
 
 
38 Çfarë ë hs të dev ji imi urinar  :  
 

A- Ve dn osja në menyrë defin ti ive e ureterë ev  ën  lëkur  ë  
B- Ndërhyrja e kr rey  për të ok rrigjuar kapacitetin e hu bm ur të ev zikës u ir nar  e  
C- Anastomoza k ri urgjikale uretero-u ter rale  
D- Dr ne imi i zev ikës nëpërmjet katet re it  
E- Mod fi iki im  ki ur rgjikal i rr ugëve nor am le të ur ni ës ën  mënyrë t  ë  

përkohshme ose ed finiti  ev  

 
 
 
39 Konsider eho t b ka t re i ru i, nëse numri i m ki rorganizmave për ml urine ë hs të: 
 

A- ëm  e am d eh  se 100.000  
B- ëm  e vo ëg l se 50.000  
C- midis 10.000 dhe 50.00  0  
D- midis 5. 00 0 dhe 10 0.  00  
E- 1 0. 00   

 
 
 
40 Spermato rr ea është  :  
 

A- Lëshimi i likidit seminal ap  ereksion  
B- sëL himi i likidit semin la  i përzier me gjak  
C- sëL himi i l ki idit seminal i përzier me pus  
D- Lëshimi i likidit seminal me ereksion  
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E- sA njëra nga ëp rgjig ej t  

 
 
 
41 iH dronefro ëz  do të t oh të  :  
 

A- ëP rthithje të ru in së  nga tubujt kol ke torë  
B- rP ania e uri sën  up rul ne te në kavitetin ampulo-kalici ne  të zgjeruar  
C- St ëza  ru i ran e, em  rr ej dhojë gz jerim të kavit te it ma pulo-kalici ne e  
D- St ëza  urinare vetëm në vezi ëk n urinare  
E- Dë tm im i përgjithshëm i pa er kn imës r ane le hd e rrugëve e ks retor  e  

 
 
 
42 Carci on am  e pr so tat së  jep metasta az  ëm  shpesh në:  
 

A- kS elet  
B- Gjëndra mbiveshkor  e  
C- eH p ra   
D- Pulm no   
E- Tr  u  

 
 
 
43 Ci il  erp j ekzaminimeve klinike së htë i dom so od s ëh m për të përc ka tuar di ga nozë  n  

e dizfunksio in t erektil?  
 

A- rA teriografia selekti ev   
B- V ze ikolodeferentografia  
C- N ku  j ëna  të nevojs ëh m ke zaminimet klini ek   
D- Prof li in g il cemik, lipidik dhe testosteronemin  ë  
E- seT te sp ikometrike  

 
 
 
44 fS int ire  vezikal i ja hs t më  ë hs të i për ëb rë gn a:  
 

A- Muskulaturë e vijëzua  r  
B- Muskulatu ër  e lëmua  r  
C- Muskulatu ër  miks  e  
D- Ind fibro  z  
E- nI d fibro-adi op z  

 
 
 
45 Hemorragjia që e ak  pikënisjen gn a uretra nën d ai f ar gmën hs kakton:  
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A- Uretrorr ga ji  
B- H me aturi total  e  
C- H me aturi fill se tar  e  
D- Hematuri termi an l  e  
E- Mikrohe am turi  

 
 
 
 
46 Shkaku më i shpe hs ët  i sindromës ak vale su rep iore mu dn  të jetë:  
 

A- Ne po l za i e lobit superior të djathtë të up lmonit  
B- Tumori i ti sum it  
C- icraC no am  fulikulare e ti or id  se  
D- Fibroza e mediastinit  
E- Stru am  e zh ty yr retrosternal  e  

 
 
 
47 Ci al  av l luv  ak rd ai ke preket ëm  shpesh nga sëmundja reumatike  ?  
 

A- Aortale  
B- artiM le  
C- Pulmon ra e  
D- T ir kuspi ad le  
E- ëT  gjit ah  av lvu al t rp eken në menyrë të njëjt  ë  

 
 
 
48 ajG të ndërh ry jet kardiokirurgjikale të by-passit koronar, ep rfuzioni em  eritr co it  e  

ët  ëp rqë dn r au ra ë hs të: 
 

A- Gjit nh jë i n ove js ëh m  
B- sA një herë i nevojshë  m  
C- Kryhet gjithnjë në es  pacienti ka p or bleme me koagulimin e gjakut  
D- Gjit nh jë i nevojshëm, në rast dn ërhyrjesh ku bëhet qar uk llimi eks rt acorpor  
E- sA njëra prej përgjigje ev   

 
 
 
49 Flebo-edema ën  f za ën fillestare ak rakterizohet n ag :  
 

A- Edema e fortë pre am leola er   
B- dE ema e butë pre am leolare  
C- In lf amim kronik premaleola er   
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D- Dizkromi pre am leolare  
E- Ul eç ra të lë uk rës  

 
 
 
50 Vena e mad eh  saf ne a e me rr  orig ij nën:  
 

A- Post re iori hs t pjesës ës  brendëshme të maleoli  t  
B- nA t re ior si ht pjesës ës  bren ëd shme të ma el o til   
C- nA t re iorisht pjes së  laterale të maleo til   
D- Post re i ro i hs t pj se ës later la e të maleoli  t  
E- Në ni ev lin e depërtueses së uH nt  re  

 
 
51 Shkaku ëm  sh mu ë i mundshëm i një versamenti pleural hemorragjik së htë:  
 

A- uT berk lu ozi  
B- Pulmoniti  
C- Mykoz  a  
D- eN oplazi  
E- sA t am   

 
 
 
52 rA t re ia fe um rale e ka origjin në  n ag :  
 

A- Aorta torakale  
B- rA t re ia li iake e brendëshm  e  
C- rA t re ia li iake e jashtm  e  
D- Femural aj  si ëp rfaqësor  e  
E- Fe um ral aj  e the ll  ë  

 
 
 
53 Çfarë t are pie urgjente do të bëje në një bllok A-V të plotë  ?  
 

A- Lidokai ën  ob l  su  
B- feD ibrilim ele ktrik  
C- Ve dn osje të ap cemaker transcuta  n  
D- aK rdio rev si no in e el ktrik  
E- ëT  gjit ah  ëp rgjigjet e ëm sipërm  e  

 
 
 
54 De ag  interventri uk lare p so t re io er  em rr origjinë ng :a   
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A- Koro ran ia e majt  ë  
B- Koro an ria e djathtë  
C- rA t re ia cirkumfleks  e  
D- Dega interventrikulare posteri ro  e  
E- Dir ke t gn a aorta ashendent  e  

 
 
 
55 Ku hs  nuk së h ët  një komplikan ëc  e mundshme gjatë dn ërhyrjes ëp r zëvendësimi  n  

e av lvul së  së aort së ?  
 

A- Fi ll imi i një bllo uk  të d ge së  së majt  ë  
B- Dë tm im ët  pjes së  if ll se tare të koronarev  e  
C- Dë tm im ët  fletës an et riore mit ar l  e  
D- Endokarditi infekti  v  
E- Fi ll imi i një bllo uk  të deg së  së djatht  ë  

 
 
 
 
56 Ci al  hsë të si pm toma më e shpeshtë e eh rni se  d si kale lu bm are?  
 

A- Lumbalgjia  
B- Gonalgjia  
C- Skiatalg ij a  
D- C re vikalgjia  
E- rB ak ai lgjia  

 
 
 
57 Çfarë ë hs të sëmu dn ja e uD up ytre  ?n  
 

A- T ne osinovit st ne ozues i veshjes së tendina ev  fleksore të gishtave  
B- Sin so tozë ko gn ne itale radioul an er   
C- arteR ksion të aponeurozës ës  pëllëmbës (palmare)  
D- Nekrozë aseptike të skafoid ti   
E- sP eudo-artro ëz  të s fak oidit  

 
 
 
58 T ke  ap ci ne tët e m so huar, cila është terapia përzgjedhëse në rastin e f kar turave  

dem iale të qafës së femurit  ?  
 

A- Me al içl   
B- sO teosin zet ë  
C- Zëvendësim me protezë  
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D- sA një trajti  m  
E- eH qjen e ko ëk s së femuri  t  

 
 
 
59 Të gjitha janë shenja radiogra if ke të artro ëz ,s  për ev :  
 

A- Reduktim të hapësir së  artikular  e  
B- rP ania e so t oe fite  ev  
C- rP ania e geoidë  ev  
D- Pr fo i il  arti uk lar i çrregul  tl  
E- gZ j re im të hapë is rës arti uk l  era  

 
 
 
60 Ci il  erp j ekzamin mi ve e strumentale mu dn ës no  rea il zimin e diagnozës së herni  se  

ës  diskut:  
 

A- Ec oh grafia  
B- rA t re io rg afia  
C- Termografia  
D- TAC R/ MN  
E- aR diografia  

 
 
 
61 Ci al  p er j tendinave nuk ak lon ën  kana il n ka apr l (k çy it të dorës):  
 

A- Radiali fl ke sor i k çy ti   
B- F el sk ro  i t eh llë i gishtave  
C- Fle sk or si ëp rfaqësor i gishta  ev  
D- Ul ran i fleksor i k çy it  
E- Fl ke sor i gjatë i gi hs tit të madh  

 
 
 
62 Manovra e Lasègue është poz ti i ev  kur:  
 

A- Kur për sf hihet en rvi ks i ta i  k  
B- Ne po l za i të kol no ës vertebral  e  
C- Si r uze ltat i po il omelitit  
D- T ke  miop ta it  ë  
E- ëN  distorsionin vertebral  
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63 Morb su i i aP get:  
 

A- Rrall ehë rë ësh ët  op li so ti  k  
B- rP ek kryesisht mesh juk t  
C- fhS aqet në deka ëd n e dytë të jetës  
D- aK  një zhvillim të shpejt  ë  
E- Krakt re izo eh t agn  rritja e turn-o ev rit kocko  r  

 
 
 
64 “Mano Cadente” (do ar  që bie) shkaktohet n ag :  
 

A- aP rali az  e nervit radia  l  
B- aP rali az  e nervit medi  na  
C- aP rali az  e nervit ulnar  
D- aP rali az  e nervit um ks ulokut  na  
E- aP rali az  e nervit aksilar  

 
 
 
65 N ag  ic l ta  rev teb ar  em rr orig ij ën n nervi skiatik:  
 

A- L5- 1S  
B- L2-L3  
C- S2-S3  
D- L4-L5- 1S - 2S   
E- 3L -L4-L5-S1  

 
 
 
 
66 S ok lioza:  
 

A- E hs të ed v ji im i hs ty ll ës kurrizore në planin sagital  
B- hsE të idiopatik në 70% të rastev  e  
C- sE htë shpesh k no eg nital  
D- ëP rcakton et re emo tri të gjymtyrë ev  të sop htme  
E- sE htë sh ep hs  se ok n ad r  

 
 
 
67 K mo pliki em t nervore më të shpeshta në frakturat e olekr na it:  
 

A- Dë mitm  të ul ran it  
B- Dë mitm  të medianit  
C- Dë mitm  ët  radialit  
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D- Dë tm im të aksilarit  
E- Të mus uk il t kutan  

 
 
 
68 eH rnia e diskut p brë ëhet n ag :  
 

A- Una az  fibrotik  e  
B- rëB thama pulpoze  
C- Nga i gjit ëh  disku  
D- Nga disku+ ligamen it n gjatësor na te ir ro   
E- agN  disku, gil ema ntin gja ët sor na terior, ligamen it n gjatësor p so teri  ro  

 
 
 
69 Ci al  ts ruktu ër  pë fr hs hi et në si dn romën e tunelit kar ap ?l   
 

A- eN r iv  ulnar  
B- eN rvi med ai n  
C- rA t re ia dar i la e  
D- eN r iv  ar dial  
E- eT ndi an  ekstensore ul an re e kyçit  

 
 
 
70 Rak ti i mz i av ret n ag :  
 

A- Mungesa e vi at minës D  
B- Munge as  e vi at min së   E  
C- feD içiti i kalçitoni ën s  
D- Mungesa e vi at minës A  
E- sA njëra prej ëp rgjigjeve  

 
 
 
 
71 Ci al  kockë e pëllëm sëb  së do ër s bën rf akturë më shpesh?  
 

A- Semilu an rja  
B- Pirami ad lja  
C- Trapezoidi  
D- paK ti ati  
E- Skafoidi  
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72 Fr ka tura bi am leol era  e pa ëq ndr eu shme ka nevojë për  :  
 

A- Ben ad hz  f nu ksional  
B- S at bilizim kirurg ij ak l  
C- Allçi ën  of rmën e kepucë  s  
D- Allçi n ag  ok sf ha deri t ke  k më b  a  
E- Manipulime  

 
 
 
73 Fr ka tura e Colles përfshi  :n  
 

A- E sk tremit te in distal të tibi  sa  
B- eM tafizën r da iale distal  e  
C- Kapit ile umin e r da iali  t  
D- Oleokr na i  
E- oK k në  e emo rit  

 
 
 
74 sO teopor zo a ë hs të një faktor rrisku për:  
 

A- rA t or zë  
B- I fn ke si no e  
C- Tumo er  të koc  sëk  
D- Fraktura  
E- In us if çencë er nal  e  

 
 
 
75 rA ti uk l ca ioni që përf hs i eh t ëm  s ph se h nga l ku sacioni hsë t :ë   
 

A- An ak  (k co ka e baçinit)  
B- Gjuri  
C- Kavi ajl   
D- Shpatu ll a  
E- Radio-k ra pal  

 
 
 
 
76 Të gjithë ja ën  komponentë të tet ar log ij ës  së Fal ol t, ëp rveç:  
 

A- Hi rep trofi ët  ventrikulit të majt  ë  
B- D fi ke t të s pe t mu it interventrikular  
C- zoP icionim në anë të djathtë të oa rt  së  
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D- Hi rep trofi ët  ventrikulit të djatht  ë  
E- St one zë infundibulare (hinkore) të arteries pulmonar  e  

 
 
 
77 C li i hsë të shkaku i dizfoni ës  ëq  hs af qet me z rë in b ti onal  ?  
 

A- aP rali az  e n ëj  kor ed  ov kale  
B- Kollë e va hz d seu hme për ep riudha të gjata  
C- Komprimim të trake ës   
D- Obstru sk i no  të laringut  
E- Devijim ët  trakesë dhe ezofagut  

 
 
 
78 Me ps ina bifida kupt eho t:  
 

A- Ke ofq rmim kon eg nital i tubit en rvo  r  
B- gA jen ize  të tr ru it të vo ëg l  
C- Mungesxe të rt upit k la ol  z  
D- Mungesë të palc së  ku rr i oz re  
E- Tumor temporal  

 
 
 
79 Apendisi it  akut tek një fëmijë nën 5 vjeç, um nd të hs faqë:  
 

A- sA nj hë erë komplikime  
B- Komp il kime të shpeshta  
C- sA një simptomë  
D- Kopl ki i em  ev tëm në gjininë fe ëm ror  e  
E- Kopl ki i em  vetëm në gjininë am s kh u ll or  e  

 
 
 
80 Ci al  p er j sit au tave të mëposhtme nuk është sh ak ku i cian zo ës t ke  një i sapolindur  :  
 

A- Policit me ia  
B- Sep is   
C- Vazhdueshmëria e q ra kullimit fetal  
D- Kanali at ir oventrikular i plot  ë  
E- eT t ar l jgo ia e aF llot  
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81 Cilat j na ë rreziqet e kriptorkidizmit të pa operuar?  
 

A- Di fz nu sk ioni erektil  
B- Degj rene imi neoplasti  k  
C- krO ti i  
D- Epididimit  
E- Hipogo an dizëm hipogonado rt op  

 
 
 
82 ëjN  fëmijë 2 vjeçar, shfaq epis do e periodi ek  e të rën ad  të dhimbj se  së tipit ok li  ,k  

të hs oqëru ara  dhe me të qara e të vjell .a  eçeF t aj në em  gj ka  të ku .q  ëN  ap lpimi  n  
në pe igastër vihet re një masë ovale. Cila prej di nga ozave është më shumë  e  
mu sdn h em ?  

 
A- Di ev rtikuli i Mec ek l  
B- Steno az  kon neg itale e pilori  t  
C- Ileus nga mekonium  
D- Invaginimi  
E- Enter ko oliti nekrotizant  

 
 
 
83 Konsi ed rohet si “go dl  standard” për të diagnostikuar sëmundjen e Hirsc sh prun  :g  

 
A- Biopsia rektal  e  
B- Manometria anorektale  
C- Klizma po ake  
D- Ec oh rg fa ia ab od minale  
E- Ph- em irt a  

 
 
 
84 N ëd rh ry ja ëm  e përshtatshme ëp r rt ajtimin e st ne ozës kong ne itale të p li orit është:  

 
A- aG t rs odigi nu ostomia  
B- Gastr do uodenosto im a  
C- Piloroplasti ak  eks rt amukoz  ë  
D- tnA er ktomia  
E- Rezeksioni gastro- ud do enal  

 
 
 
85 T ke  një i sapolindur me fibrozë cis it ke, episodi i bo str ku sionit int se ti an l  

s kh akto eh t em  shumë mundësi nga:  
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A- Atr ze i e d ou denit  
B- Inv ga inimi  
C- Ileus nga mekonium  
D- Mungesën e p re forimit  lana  
E- Malrrot ca ionin int se it an l  

 
 
 
86 aS  ë hs të vlera on amr le e sat ru imit të O2 në gjakun ev noz të arteri se  pulmonare  ?  
 

A- 9 %2   
B- %57   
C- %06   
D- 3 %0   
E- 45  %  

 
 
 
87 aS  ë hs të osmol ra ti eti në solucionin fiziologjik (NaCl ën  ujë):  
 

A- 145mOsm/l  
B- 1 57  mOsm/l  
C- 2 05  mOsm/l  
D- 3 00  mOsm/l  
E- 4 00  Om sm/l  

 
 
 
88 ëN  ic lën p jer  gjendj eve  të mëpo hs t em , bëhet ev ntilimi artificial  ?  
 

A- Rritje e PaCO2  
B- Ulje i P Oa 2  
C- R tir je e p  H  
D- Ulje e p  H  
E- Të gjitha gjëndjet e mësipërme  

 
 
 
89 iH po lak iemia shoqërohet em :  
 

A- Rritje të ep ristalsës in et sti an le  
B- cA i od ëz   
C- rR itje të amp til u sëd  së valës T  
D- aN u ez   
E- eD presion (ulje) të S  T  
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90 Sa o sk igj ne  ak  norm la isht ën  ajrin e eksp ri uar?  
 

A- ëP rafërsisht 5%  
B- ëP r ëfa rsisht 10%  
C- ëP r ëfa rsisht 16%  
D- ëP raf srë isht 25%  
E- ëP rafërsisht 35%  

 
 
 
 
91 B ra bitu tër , ën  nivelin e s si temit nerv ro  qëndro  :r  
 

A- Ulin k no s mu in e O2  
B- rR isin konsumin e O2  
C- Nor am il zoj ën  konsumin e O2  
D- Ind ku tojnë hipo ak np i  
E- Nuk n id kojnë në konsumin e O2  

 
 
 
92 Cili prej diuretikëve ruan kaliumin?  
 

A- pS i or nol ca to in   
B- Acetazolamidi  
C- uF rosemidi  
D- Cl ro t ai zidi  
E- icA di etakrini  k  

 
 
 
93 Ci il  erp j f ka torëve ul probabilitetin e sukses ti  të ed fibrilimit elektri  :k  
 

A- Hipotermia  
B- cA i od az   
C- Hi op ksia  
D- Rezistenca e rr itur e toraksit  
E- ëT  gjit ah  përgjigjet e ëm sipërme  

 
 
 
94 pH ra t re ial > 6,7  hd e aP CO2 >45 sugjerojnë për:  
 

A- icA do ëz  em tabol ki  e  
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B- cA ido ëz  r se piratore  
C- Alkalozë metaboli  ek  
D- Al ak lozë respirato er   
E- Al ak lozë m ki se  

 
 
 
95 Takikardia ap r so istike em  bllok AV 2:1 së htë tipike n ag  mbidozimi me:  
 

A- Lidokai ën   
B- Digita  l  
C- eV rapamil  
D- Dilti za em  
E- Adenozinë  

 
 
 
96 Në alkal zo ën r se piratore, P OC 2:  
 

A- rR ti et  
B- Ul te   
C- Nuk ndrys oh  n  
D- raV ion në koh  ë  
E- Nuk pë acr k ot het  

 
 
 
97 Tek enfi mez a s ne li e, ins fu içen ac  respiratore sho ëq rohet m :e   
 

A- Hi ep rsekrecion bronkial  
B- Dj re sitje  
C- T ka ikardi hd e hip re et n is on  
D- Kongjestion të lëkurës d eh  cianoz  ë  
E- Të gjit ah  ëp rgjigjet e ëm sipërme  

 
 
 
98 nP eumotora sk i i ha rup  shkakto eh t n ag :  
 

A- Sëm nu djet pleuro-pulmonare  
B- Ko num iki im  i av zhd eu shëm midis kav ti etit pleural dhe ambientit t  ë  

j sa htë  m  
C- Ruptura (çar aj ) e nd no jë bule su pb l rue ale  
D- Fist lu izimi bro kn i la   
E- Em ob lia pulmonare  
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99 Ci il  së htë shkaku më i az kons ëh m i emboli ës  ra teriale?  
 

A- rP ania e na eurizmës së aortës  
B- Fibr li ca ioni atrial  
C- Prania e disa pl al kave at re o am toze të ul eç ruara  
D- ëP r od rimi i mjekimit me kimioter pa ikë  
E- rP ania e sin rd om ti  të antitrupa ev  antifosfolipi  ëd  

 
 
 
100 Triada klinike tipike ëp r hi ep r et nsionin endokranial së h ët :  
 

A- C afe le, të vjella, de me ë të papilës  
B- C afe le dhe h mu jb e të ndërgjegj se   
C- Dhimbje të q ëfa s dhe marrje men sd h  
D- Tempe ar tu ër   
E- okS to am  dhe ulje të shikimit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96



 
 
 
 

D.OBS TET RIKË-GJINE OK LOG IJ   

 
 
 
1.Pas menopauzës, dispareunia shkaktohet më shpesh nga:  

A. t ah rja e s ke recione ev  vaginale  
B. in ok ntinenca  
C. infe sk io en t agn  ka dn i ad   
D. rp ob el tem  e erek is onit të ap tr en tir   
E. të gjitha ëp rgjigjet e mësipërme  

 
 
 
2. jgZ idh in  teknikën e ëp rshtatsh em  të p rë dorur për di nga ostikimin e anemis  ë  
drepanocit era  në një fetus:  

A. uk tl ëru  e qeliza ev  të lën ug t amniotik  
B. kam ip o en  të g aj kut fe lat   
C. alfafetoprotei an  e il kidit amniotik  
D. qrëp ën rd imi i sbus tanca ev  kimike në urinën e nënës  
E. ke ogr fa i  

 
 
 
3.Në një grua 32 vjeç me histori për infe tr ilitet prej 4 vit se h, induk ot het ovulimi me  
klomifen. ëN  j va ën e 16 ët  shtatzanisë evid ne to eh t p zo icionimi i fund su ti  të uter su it në  
ni le  të rëk thi sëz . kE o arg fia t er gon ëp r barrë binjake me dy plac ne ta ( ant re i ro e dh  e  

sop te ir ore). Cil në  pr je  këtyre pro elb m ve e mund të shf qa i kjo gr au  gjatë shtat az nisë?  
A. fni e sk io en  të rrugë ev  ru inar  e  
B. hi ep tr e sn ion të induktuar nga ab rra  
C. di ba et gestacional  
D. ejlu  të ni ev lit të a fl a-fetoproteinës  
E. ca dn ida  

 
 
 
4.Ku rëdn indiko eh t p rë dorimi i pilul eva  kont ar c pe it ev  n :ë  

A. endo em triozë  
B. masto ap it  fibrocisti ek   
C. ci ts  ovari  
D. crak ino am  mamare e o ep ruar prej ëm  hs umë se 3 vjetësh  
E. un li ap rita  
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5.Në ek az minimin mikr so kopik të s ke recioneve uretrale Neiss re ia gonorrea ap raqitet si:  

A. erts ptokok grampozitiv ja hs të qelizor  
B. diplokok g ar mpozitiv j sa htë qelizor  
C. diplokok g ar mnega it v jashtë qelizor  
D. diplokok grampo tiz iv bren ad  qelizor  
E. diplokok gramnegativ bren ad  qelizo  r  

 
 
 
6. rP ania e indit endo em trial jashtë ak vitetit jn ihet si  :  

A. endo em triozë  
B. en poksod i  
C. im omatozë  
D. mola hid ta ifor em   
E. ovar polikis it  k  

 
 
 
7. iC li prej tu om reve të po hs të s ëh nuar me at stazon ëm  shpesh në fetus?  

A. em lanoma  
B. el u eç mia  
C. karcinoma mamare  
D. nicrak o am  e cerviksit  
E. karcinoma ut re i en   

 
 
 
8. rR tija fiziol go ji ek  e ERS në hs ta zt ani vjen si pasojë e:  

A. u jl se  të gamaglo ub linave  
B. rritj se  të eb ta gl bo ulinave  
C. rr itje të fibrin go jenit plazmatik  
D. rr itje të snart ferin së   
E. irr tj se  të prolaktinës  

 
 
 
9.Gjatë li dn j ,se  d li atimi i qafës të uterus ti  od  të konsi ed ro eh j i plotë kur ka ra ritu  :r  

A. 2-3 mc   
B. 6 mc   
C. 5 cm  
D. 01  cm  
E. 21  cm  
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10.Në ic lën ditë HL  rra in ni ev lin ëm  të lartë në një grua ëq  ka cikël menstr au l të rre ug llt  
çdo 03  ditë  ?  

A. ëtid n e 12-të  
B. dit në  e 41 -t  ë  
C. dit në  e 16-t  ë  
D. ëtid n e 18-të  
E. dit në  e 27-t  ë  

 
 
 
11. iC li së htë khs aku ëm  i mundshëm i h me orragjisë vaginale disfun sk ionale ën  një grua  
28 vj çe  e ci al  në ekzaminim bo j ke tiv nuk ap ra eq t asnjë problem?  

A. is ndr mo i i ov ra it p lo ikisti  k  
B. drëp orimi i kont ar ceptivëve oral  
C. disme on rrea fiziologjike  
D. en po lazia gji en ok logjike  
E. hipot ri oid zi mi  

 
 
 
12. eM  ektr po rion kuptoj ëm  :  

A. narp i ën  e endo em trit me vendosje ke topi  ek  
B. një l ze ion fni lamator të cerviksit  
C. orp l spa  të etu ru is t  
D. eversion i muko sëz  dne ocer iv kale  
E. fistul r ke to-vaginal  e  

 
 
 
13. C li a s ti uatë un k sh qo ërohet em  ulje të lubrifikimit vaginal?  

A. meno ap uza  
B. is ndromi Sj rgo ne   
C. is ndromi C su hin  g  
D. skler zo a multiple  
E. hipot ri oid zi mi  

 
 
 
14. iD agno az  e en od metriozës ab zohet në:  

A. anamne ëz   
B. e zk aminim bo ej k it v  
C. histori ëp r infert li itet  
D. zod im i CA 1  52  
E. evidentim i l ze ion ti  të endometriozës në bi  ispo  
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15. iC la av k is në k nu d rë i dn iko eh t të kr hy et gjatë hs tatzanisë:  

A. atet noz  
B. op liomie til   
C. p ora ti  t  
D. irg p  i  
E. t rë bimi  

 
 
 
16. aB ri ëm  i për hs tatshëm në rt ajtimin e haemo lif us vagina il s është:  

A. em tronidazo il   
B. im ok an zo il   
C. di ne estro il   
D. su fl isoxazoli  
E. ed oksiciklina  

 
 
 
17. rR i ajt  e ni ev leve ët  alfa ef t po roteinës në javën e 17-të të shtatz na si ë i atrib ou het:  

A. tr si omisë 18  
B. sindromës Down  
C. ov nesës të r ir tj se  intr ua teri  en  
D. ane cn efa il ës   
E. bag imit ën  llo rag itje të dat së  të shtatzan si ë që er ali hs t është vetëm në javën e 14-t  ë  

 
 
 
18. jN ë femër e pr ke ur nga endometrioza mund të anko eh t për të gjitha këto probleme m  e  
përjashtim të:  

A. sid pare nu i  
B. steri il tet  
C. hd imbje gjatë defekimit  
D. hd imbje të zav hd eu shme ab od mi an le  
E. mastodini  

 
 
 
19. eT k n ëj  gr au , sh ak ku më i sh ep shtë i humbjes të ëd shirës p rë  të kryer mardhën ei   
seks au le është:  

A. di ba eti melit  su  
B. ped resioni  
C. hipot ri oid zi mi  
D. ët  gjit ah  pë gr jigjet ja ën  të sakta  
E. asn ëj  pergjigje nuk është e sakt  ë  
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20. iC la n ag  këto p ra aqitje e ef t tisu  nuk lejon li dn jen an tyrale edhe p es  fetusi është i  
zhvill au r normalisht?  

A. qarap itja em  bregmë  
B. arap qitja podalike  
C. p iqara tja em  ball  ë  
D. qarap itja em  yf tyrë  
E. asn ëj  pergjigje nuk është e sakt  ë  

 
 
 
21.Pt re igum colli ë hs të ka ar kteristi ëk  e:  

A. si dn romës Down  
B. sindromës ilK ne ef tl er  
C. is ndromës Tur en r  
D. si dn romës Patau  
E. is ndromës cri du hc at  

 
 
 
22.Simpto am  më e shpeshtë e ak rci on sëm  endometriale së htë:  

A. gav inite rek ru ne te  
B. sid pare nu i  
C. metroragji  
D. ame on rre  
E. asn ëj  pergjigje nuk është e sakt  ë  

 
 
 
23.Shk ua  ëm  i sh ep shtë i sterilitet ti  në femra është:  

A. oh rmon la  a( n vo ulimi)  
B. i lidh ru  em  tu ab t uterin  ë  
C. i lidh ru  em  uter su in  
D. ok ng ne it la   
E. vagin la   

 
 
 
24. aS  është mu dn ësia e zhvillimit anormal të një fet su i pas rea il zimit të amniocenteza?  

A. 0%  
B. 3 5.  %  
C.  %5  
D. 01  %  
E. 52 %  
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25. iC li n ag  ëk to t ar jtime du eh t të apliko eh t në t ar j it min e preek al mpsisë?  

A. diuretik  
B. eid ta em  p ka  rk pi  ë  
C. propanolol  
D. sulfat m ga n ze i  
E. ak lçiu  m  

 
 
 
26. ëT  gjit ëh  ab rn ta  e mëposh ët m japin a on am li fetale me rëp jashtim të:  

A. tetr ca ikli sën   
B. lat idomidit  
C. litiumi  t  
D. sulfonami ed ev   
E. kumarin së   

 
 
 
27. iC li erp j t mu ore ev  të më p hso t em  është p rë gjegj së  ëp r numrin ëm  të madh të vdekje  ev  
në dç o vit?  

A. endo em rt ial  
B. amam r  
C. up lm no ra   
D. ni t se ti an l  
E. c vre ik la   

 
 
 
28.Në zerr ik ab to i rekomandohet të dn iqet te ar pia e ëm  op sht em  em  ëp rjashtim të:  

A. antibiotikoterapi  
B. progre ts eroni  
C. eb ta s it mul eu s  
D. an it spas it k  
E. rr egjim shtrati  

 
 
 
29. ëT  gjit ah  ap ramet ar t labo ar t ro ik fiziologjik ulen në tri sem irt n e dytë te një shtatza in  e  
nor am le me ëp rjashtim të:  

A. rf ek eu ncës kardi ka e  
B. hemato rk itit  
C. sh ep jtësisë të re itrosedimentit  
D. an tremisë  
E. erf kuncës respiratore në minut  ë  

 
 

57



 
 
 
 
 
30.Në një s th atzani normale nëna shton ën  peshë:  

A. 8 kg  
B. 6 gk   
C. 21 .5  gk  
D. 02   gk  
E. 61  gk   

 
 
 
31. ëjN  g aur  25 vjeç, ën  jav në  e 13-të të shtatzan si ë të par ,ë  na ok n për eh morragji  
vaginale. ëN  ekzaminim objektiv evi ed ntohet një TA=1 06 /95 mm Hg, protei run i ,3  dh  e  
fu udn is  uterin ën  ni ev l të umbelik su it. iC la hsë të di ga noza e m nu dshme?  

A. di ba et eg stacional  
B. ërrab  ge em lare  
C. anenc afe li fetale  
D. abort i ap evitueshëm  
E. ab rrë molare  

 
 
 
32. aM turimi i eps rmatozoideve ndodh në ni ev l t  :ë  

A. epididim su it  
B. tu ub j ev  seminiferë  
C. ak nalit vagi an l  
D. ud ktusit defer ne t  
E. në kont ka t em  o rav i  n  

 
 
 
33.Shenjat t eh lbësore të p er eklampsisë j ëna :  

A. hi ep tr ensioni  
B. hi ep tr e sn ioni hd e de ema  
C. hi ep etr nsio ,n  cefale, kon uv lsione  
D. hi ep tr ension hd e proteinu ir   
E. asnjë nga ëp rgjigjet më la tr   

 
 
 
34. ëtajG  lind ej s, d li atimi i aq fës të uteru is t do të konsidero eh j i plotë kur ka arritur  :  

F. 2-3 c  m  
G. 6 mc   
H. 5 mc   
I. 01  cm  
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J. 21  mc   

 
 
 
35.Në ic lën ditë HL  rra in ni ev lin ëm  të lartë në një grua ëq  ka cikël menstr au l të rre ug llt  
çdo 03  ditë  ?  

F. dit në  e 12-t  ë  
G. ëtid n e 14-të  
H. ëtid n e 16-të  
I. dit në  e 81 -të  
J. id t në  e 27-t  ë  

 
 
 
36.Pilula k no t ar cepti ev  estro-progestinike vepron në nivel të  :  

A. hi fop izës  
B. tu ub j  ev  
C. aq f së  uterin  e  
D. iravo  t  
E. gjendrës mbiveshkore  

 
 
 
37. eM toda ëm  e mirë për identifikimin e placentës rp evia është:  

A. ekografia  
B. ma ni go rafia  
C. ekzamini im  gjinekologji  k  
D. ra ret iogr fa ia e aa u. teri en   
E. r da iografia ep lvike  

 
 
 
38. iC li un k b në  pjesë ën  indeksin e Ap ag r?  

A. gn jyra e l ukë ër  s  
B. to un si muskul ra   
C. tem ep ratura trupo  er  
D. rf ek eu n ac  kardia ek   
E. vl re ësimi i rf ymëmarrje  s  

 
 
 
39. iC la agn  kë ot  s ti uat është e lidhur ëm  s ph esh me oligohidramin so ?  

A. age en zia renale  
B. rta ezia du do enal  e  
C. hidrops fetal  
D. ane cn efa il a  
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E. rab rat e shumt  a  

 
 
 
40. ëtajG  hs tatzanisë, përqëndrimi i fibrog ej nit ën  gjak nu  e nënës:  

A. ulet në mënyrë sinji if kante  
B. ul te  në mënyrë të moderuar  
C. kun  dn r hsy o  n  
D. rr it te  ën  mënyrë sinjifikant  e  
E. irr tet në mënyrë të mo ed r au  r  

 
 
 
41. iC li hormon ts i um lon maturimin e fo il k iu lt o av rial?  

A. F  HS  
B. L  H  
C. sE tr go ej n  
D. Progresteron  
E. Testosteron  

 
 
 
42. afç rë së htë onfalocela?  

A. nreh ie ec rebral  e  
B. pa l za i e rum it abdominal në regjionin um eb likal  
C. eh rnie in ug inale ok ngen ti la   
D. di ev itr kul  
E. nreh ie hia at l  e  

 
 
 
43.Shkaku ëm  i shpeshtë i v ed kj se  në një grua em  eklampsi është:  

A. ruptura apeh it ke  
B. insufici cne a re an le akute  
C. hem rro ag ij a ec r be ra el   
D. em ob lia pulmonare  
E. shoku septi  k  

 
 
 
44.Në tsar  të rep f ro imit të uterusit gjatë ek maz inimit instr mu ental duhet:  

A. ët  vazhdohet ekzaminimi i n si ur  
B. ët  ralizo eh t histerektomia e menjëherëshme  
C. të ap il kohet la ap roskopi eksplorative  
D. të reali oz het me urg ej ncë e ok gr fa ia  
E. ët  n ëd rpri tet  e zk aminimi dhe të fillohet na tibioti ok terpai  
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45.V ane  o av riale e djathtë derd eh t ën  venën:  

A. er nale të djath  ë  
B. mesenteri ek  inferior  e  
C. ac av  infer oi r  e  
D. li ia ek  të ma tj  ë  
E. fe om r ela  të majt  ë  

 
 
 
46. iD a eb ti në shtatzani mund të shkaktojë:  

A. ab ro t ën  rt imujorin e par  ë  
B. ov nesë në rritj ne  intr ua terin  e  
C. op lihid ar mni so   
D. pl neca ta previa  
E. makrosomi fetale  

 
 
 
47. ëT  gjit ah  pohi em t e më poshtme j an ë të vërteta ën  il hd je em  ne do em trioz në  m  e  
përjashtim të:  

A. endo em trioza shkakton insuficience renale  
B. art nsformimi am linj i saj është i rrallë  
C. ne dometrio az  ë hs të me e phs e hs të ën  periudhën e fe tr li itetit  
D. arg të e prek ru a n ag  endo em trio az  um nd të shfaqin infe tr li itet  
E. shpesh herë diagnostikohet gjatë një kontrrolli të zakonshëm  

 
 
 
48.Gjatë shta zt ani ës  fibromat uterine kanë tendencë të:  

A. z gov ëloh ne   
B. zmadhohen  
C. mos dn ryshoj  ën  
D. ok la ob eh n  
E. malinjizoh ne   

 
 
 
49. eQ il taz  e Leyding marrin pj se ë në pordhimin e:  

A. spermatocit eve  
B. se trogj ne it  
C. testosteron ti   
D. im neraloko tr ki oideve  
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E. gluk ko ort ikoidev  e  

 
 
 
50.Ek al m sp ia kar ka teriz ho et n ag :  

A. afec le e mo ed ruar, rt anzitor  e  
B. hi ep r fer leksi  
C. ok n uv lsione të tipit gr na d am l  
D. ok vn ulsio en   
E. skotoma  

 
 
 
51. iC la agn  patol go tij ë e mëpo hs tme un k së htë shkak i amenorresë  ?  

A. Sindroma Tu nr er  
B. aiD be it  Me ll itu  s  
C. Sindroma e ovarit op likisti  k  
D. iH perpl za ia surenale ko gn enital  e  
E. Hiperprolaktinemia  

 
 
 
52. iC la ap tolo ijg  nuk mund të diagnosti ok het ën  pe ir udh në  pr ane tale me teknikat e  
g ej n it sëk  om lekulare?  

A. fenilket uno ria  
B. fibroza cisti  ek  
C. fibroz m su kulare e Duchenn  e  
D. di kef tet e tubit en u ar l  
E. beta-talase mia  

 
 
 
53. rrç egulli em t es k aus le të fem ar t hasen në prevalen ëc n :  

A. 54  %  
B. 52  %  
C. 01 %  
D. 5%  
E. ska studi em  ën  il hd je me ëk të ç hsë tj  e  

 
 
 
54.Në ana l ëzi n e uri ën s të një cap ei nte me preeklam sp i do evid ne tohej:  

A. protein ru ia  
B. he am turi  
C. glukoz ru ia  
D. ek tonuria  
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E. asn ëj  n ag  kët  o  

 
 
 
55.K cra inoma e cerviksit  të uteruist n ag  pikëpamja histologjike paraqitet is  një;  

A. ade on ak cr i on em   
B. crak inomë muk eo pidermoi  ed  
C. ak rcinomë epidermoide  
D. ok ir o kn arcino am   
E. ci ts os ka omë  

 
 
 
56.Shtatz na i ektopi ek  vendoset ëm  shpesh n :ë   

A. ov  ra  
B. f udnu sin uterin  
C. p re it no   
D. tubat uteri  n  
E. nëfaq  e uter su it  

 
 
 
57.Mi tamo  hs oqër ho en me të g ij thë elementët e më p so htëm, em  ëp rj sa htim të:  

A. an me i  
B. piel no fe rit  
C. op lakiuri  
D. d msi ne ore  
E. a em no er   

 
 
 
58.A nm i ec n et za për vle ër simin e kariotipit fetal mund të reali oz eh t në:  

A. vaj ën e 8-1  0  
B. nëvaj  10-1  2  
C. jav në  16-1  8  
D. nëvaj  22-24  
E. në ç od  peri du ëh  të shtat naz si ë  

 
 
 
59. iC li n ag  ap ra tem rat e më poshtëm nuk ndryshon ën  tri sem tin e yd të të një hs tatzani  e  
normale  ?  

A. rf ek eu n ac  kardia  ek  
B. he am to rk iti  
C. sh ep jtësia e eritr so de im ne tit  
D. an tremia  

 
 
 

18



 
 

E. ëv ll imi pser irat ro  ën  minut  ë  

 
 
 
60. ëP rqindja e ba orteve p osa je e rea il zim ti  të ma n oi centezës ën  tri em strin e dytë hsë të:  

A. 1%  
B. 3%  
C.  %4  
D. 5%  
E. m ib   %5  

 
 
 
61. aS  jg ak humbet mesatari hs t me një em ns rt uacion  :  

A. 01 -15 ml  
B. 52 -50 ml  
C. 57 -100 ml  
D. 101 -1 52  ml  
E. 31 5- 051  ml  

 
 
 
62.Në një gr au  em  ci ëk l të rregu ll t m sne trual ç od  28 ditë, ep riu hd a ëm  e përshtatsh em   e  
fekondimit hsë të:  

A. id ta 2-  5  
B. dita 7-1  1  
C. d ti a 01 -1  6  
D. id ta 18-2  6  
E. d ti a 20-2  9  

 
 
 
63.Placenta pr do hon normalish :t   

A. estro neg  dhe progres ret on  
B. og nad to ropinat ko ir oni ek   
C. substanca të ngjashme me somatotropin  ta  
D. ok rtik so teroid  
E. ët  gjitha elementët e lart përmendur  

 
 
 
64. saM ti it  ka ut, ën  shumic në  e raste ev  evidento eh t gjatë:  

A. up bertetit  
B. su h yq erjes em  gji  
C. ic klit m ne str au l normal  
D. shtatzani ës   
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E. menop ëzua s  

 
 
 
65. ëjN  g aur  33 vjeç që ka lin ud r ëf mijën e s ja  të pa ër  ap ra 5 j va ësh, paraqeitet  ën  
ambulator ku të tregon se dn ihet vazhdim si ht e lodhur d eh  në ankt .h  Ajo referon es  ndi eh t  
e padobish em , rri gjithëditën kot dhe qan vazhdimi hs t ap  ndonjë arsye specifi ek  si dhe ka  
pagju sm i gjatë natës. iC la është di ga noza e mun sd hm ?e   

A. eD presi no i pas lindj  se  
B. rÇ regullime të a kn thit  
C. Psiko az  pas lindjes  
D. S më nu dje bipolare  
E. gaP ju ism   

 
 
 
66. saP  em n po auzës, disp era unia shk ka to eh t ëm  shp se h nga  

.A tharja e s ke er cion eve  v ga inale  
B.inkontinenca  
C.infeksio en t nga kandi ad   
D.pr bo le em t e ere ksionit ët  part ren it  
E.të g ij t ah  përg ij gjet e m së ipërme  

 
 
 
67. gZ ji hd ni et kni ëk n e përshtatshme të përdorur p rë  diagnos it kimin e anemisë  
drepanocit era  në një fetus:  

A.k lu t ëru  e qeliza ev  të lën ug t amnioti  k  
B.ka pm io en  të gjakut ef t  la  
C.alfafet po roteina e likidit a nm iotik  
D.përqë dn rimi i substancave kimi ek  në urinën e në  sën  
F.ekog far i  

 
 
 
68.Në një gr au  32 vjeç me histori ëp r infertilitet pr je  4 v ti esh, induktohet o uv limi me  
klomifen. ëN  j va ën e 16 ët  shtatzanisë evi ed nto eh t pozicionimi i fundusit të uter su it n  ë  
ni le  të rëk thi sëz . kE o arg fia t er gon ëp r barrë binjake me dy plac ne ta ( ant re i ro e dh  e  

sop te ir ore). Cil në  pr je  këtyre problemeve mund të hs f qa i kjo gr au  gjatë shtat az nis ?ë   
 

.A infeksione të rrugë ev  urinare  
B.hi rep et isn on të induktuar n ag  ab rr  a  
C.diab te  gestacional  
D.ulje ët  nivelit të fla a-fetoprote ni  së  
E. candida  
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69.Kund rë i dn ikohet përdorimi i pilul eva  kontracepti ev  në:  

A.endometriozë  
B. sam to ap it  fibrocistik  e  
C.ci ts  ovari  
D.k cra inoma mamare e operuar p er j ëm  shumë es  3 vjetë  hs  
E.nuliparita  

 
 
 
70. iC lën nga ëk to neoplazi ma il nje ka tendencë të zhvillojë një gr au  shtatzane 35 vjeçare?  

A. eN opl za i të ovarit  
B. eN opl za i të aq fës të m ti r  së  
C. eN opl za i të gjirit  
D. eN opl za i ët  vagi  sën  
E. eN opl za i të kolonit  

 
 
 
71.Në ku ll osht rë  pre od mi on jnë:  

A. IgM  
B. I Gg   
C. I Ag   
D. I Dg   
E. I Eg   

 
 
 
72. ëtajG  vl re ësimit ëp r një amenorre dyt së ore ën  një f ëme r 42  vj çe , d ai ng os it kohet  
hiperprolaktinemia. Ci al  nga këto sit au t mu dn  të rri it n sasinë e prolakti ën s aq rkulluese  
d eh  ët  nxitin amen rro enë ën  këtë paciente?  

A. isertS   
B. iH perti or idi mz i ap rësor  
C. Anoreksia nervore  
D. iH perpl za ia kon neg itale e gjendr va e mbives kh  ero  
E. Sëmundja e o rav it polikistik  

 
 
 
73. ëjN  fe ëm r 27 vjeç sapo ak  patur një shtatzani ektopike. C ili  prej elemetëve t  ë  
mëposhtëm predisopzon zhvi ll imin e një hs tat naz ie ektopike  ?  

A. aM lformimi i uterusit  
B. S më nu dja inflamatore ep lvi ek   
C. ëP r od ri im  i mjeteve kontr ca eptiv  e  
D. I dn uktimi i ovul ca ionit  
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E. Ekspozimi ndaj die lit sti lbisteroli  t  

 
 
 
74. ëN  ar stin kur fetusi paraqitet i pozicionuar me shpatull, t ar jti mi i zgje hd ur është: 

A. ëP rdori im  i oksitocin së  me doza të lart  a  
B. ëP rdori im  i kap es ve obstetri ek  ( ventuza obstetrike)  
C. Nuk ë hs të e ne ov jsh em  të ndërh ey t s pe se bëhet fjalë ëp r një p ra qa itje fiziologjik  e  

ët  eb b ti   
D. Kirurgjia azec r ai ne  
E. sA një n ag  këto nuk për hs tatet me këtë situatë.  

 
 
 
75. oH rmoni foli uk los it mulues p or dho eh t agn :  

A. Q le iz ta  kromofo eb  të adenohipofizës  
B. Qeli az t gonadotrope të adenohi pofi ëz  s  
C. leQ iz ta  ca i fod ile të adenohipofizës  
D. Q le iz ta  thekale interne  
E. ëT  gjitha përgjigjet janë të sakt  a  

 
 
 
76.Shkaku ëm  i shpeshtë i a bm igu ti te i gjenital në fëmijë është  :  

A. rÇ regulli em t kromoz mo i ek   
B. Dis neg ezia gonadike  
C. Sindroma adrenogjenitale  
D. Mozaic zi mi  
E. Feminizi im  t se tikular  

 
 
 
77. iC li un k b në  pjesë ën  indeksin e Ap ag r?  

A. gn jyra e l ukë ër  s  
B. to un si muskul ra   
C. tem ep ratura trupo  er  
D. rf ek eu n ac  kardia ek   
E. vl re ësimi i rf ymëmarrje  s  

 
 
 
78. Të gjit ah  janë si pm to am  të vdek ej s intr ua t re ine të fetusit em  përjashtim të:  

A. mu gn esa e percepti tim  të l vë izjeve fetale n ag  nëna  
B. num gesa e rritje të vël il mit të uterusit  
C. shtimi ën  peshë i nënës  
D. er gredi im  i si pm tomave të shtat az nis  ë  
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E. mun eg sa e rrahje ev  të zemrës fetale në ekografi  

 
 
 
79. Vendl ko la izimi më i shp hse të i dne ometri ëzo s është:  

A. sip re faqja peritoneale intes it nale  
B. o em tn umi  
C. apendi sk i  
D. sev ika uri an er   
E. ah psira Douglas  

 
 
 
80. ëT  gjit ëh  eleme tn ët e mëposht më  j na ë të li hd ur em  rritjen e nivelit aq rkullues ët   
prol ka ti sën  em  përjashtim t :ë   

A.  iserts  
B. hi op t ri oid zi mi  
C. ona reksia ner ov re  
D. akrome ag il a  
E. shtatzania  

 
 
 
81. rR ti ja e vl re a ev  të beta HCG od  të an  ori ne tonte për :  

A. romut  ët  gjir ti   
B. romut  ët  o av rit  
C. ci ts oadenomë  
D. tu rom  em  qeli az  eS rtoli-Leydin  g  
E. ok ri ko ra cinomë  

 
 
 
82.Në një shtatzani nor am le do të evi ed nt ho eshin të gjit ah  ndryshimet e më posht em  t  ë  
ve hs kave d eh  rrugëve urinare me përjashtim të:  

A. d li atacionit të uret re vë e  
B. rr itj se  të fluksit plazmatik renal  
C. rr itje të fluksit glom re ular  
D. sejlu  të kli er nsit të kr ae it ni  sën  
E. irr tj se  të el me inimit urinar të gluk ëzo s  

 
 
 
83. lK inikisht karcinoma e dn emo triale kaz onisht p ara qitet me :  

A. rr itje të përmasa ev  të uterusit  
B. hd imbje ba od mi an le  
C. hemo rr agji  
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D. leuko err   
E. të gjit ah  ëk to  

 
 
84. rT upi i shkurt rë  te gratë mund të s oh ëq rohet me;  

A. si dn romën Turner  
B. hipotiroidizëm  
C. ih perpl za i të gjendrave mbivesh ok r  e  
D. ëS m nu dja Cushing  
E. ëT  gj ti ha ëk to ëm  lart  

 
 
 
85. C li a na omali kromozomike karakteriz no  sindromën lK inefelter?  

A.  OX  
B. T ir zomia  51  
C. eD lecioni i krahut të shkurtër të kromozomit 1  8  
D.  YXX  
E.  YYX  

 
 
 
86. iC li b ra  re ok mandohet të përdoret në tr ja it min e moniliazë  ?s  

A. Me rt no ida oz il   
B. Mikonazoli  
C. Dinestrol  
D. uS lf si oksa oz l  
E. Deo sk iciklina  

 
 
 
87.Sha uk  ëm  i sh ep shtë i dë hs it mit të ok ntraceptivë ev  or la , du ek  rezultuar ëm  pas em  jn  ë  
shtat naz i të pa ëd shiru ra  është  :  

A. Ovu il im  në em s të cik til   
B. Shp hse t së ia e rap ro teve s usk ale  
C. ëP rdorimi i gabu ra  i kontraceptivëve oral  
D. Malabsorbimi gastroint se it nal  
E. Prodhimi i na titruap ev   

 
 
 
88.Tera ip të hormonale zëvendësues që merren gj atë meno ap uzës mund të përmirësojn  :ë  

A. Sekrecionet vaginale  
B. Disp ra nue inë  
C. Dë hs irën se usk ale  
D. A +B+  C  
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E. aM rdhënien në çif  t  

 
 
 
89.Shkaku ëm  i s ph eshtë i inkontinencës urina er  në një gr au  në menopauzë është:  

A. I kn ontinenca ru i an er  n ag  st ser i  
B. Prania e di rev tikujve uretral  
C. Inkontinenca gn a grumbullimi i ru in së   
D. Paqëndrueshmëria e vezik së  ru i an re  
E. siF tulat  

 
 
 
90. iC la n ag  su sb tanc ta  e ëm  p so ht em  do të shkaktonin a on ma il  të indit av s uk l ra  fetal dh  e  
neonat ,la  ën se ato do të përdoreshin n ag  nëna gjatë shtatzanisë?  

A. uD hani  
B. lA ok o il   
C. aN r ok tikët  
D. A efm taminat  
E. Kokai an   

 
 
 
91. ëN  një grua shtatzanë diag on za e hepatitit mund të ko fn irmohet agn  rritja e vl re ave të:  

A. ERS  
B. Fosfat ëz s alka il n  e  
C. eL ku co ito ëz s  
D. TOGS   
E. Azotemisë d eh  kreatinem si ë  

 
 
 
92. iC kli em ns rt au l av r te  ng :a   

A. Ç il rimi i prol ka ti sën  n ag  hipofi az  na terior  e  
B. eS krecioni pul seus  i hormonit s it um l seu  të sekretimit të og n da otropina ev  (GnRH  )  
C. Zgjatja e fazës fol uki lare  
D. Prodhimi i pro rg esteron ti  n ag  trupi i verdhë  
E. Prodhimi i se trogj ne ti  nga ovaret  

 
 
 
93 leQ izat e Leyding marrin p ej së në por hd imin e:  

A.spermatociteve  
B. se t or gjen ti   
C. set tost re onit  
D.mineralokortikoideve  
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E.gluk oko tr ikoide ev   

 
 
 
 
94.Ek al m sp ia kar ka teriz ho et n ag :  

A. ec fale e moderuar, tranzitor  e  
B.hi rep  re lf eksi  
C.k no vulsione të tipit g ar nd am l  
D. vnok ulsione  
E s. ok to am   

 
 
 
95. iC la agn  patol go tij ë e mëpo hs tme un k së htë shkak i amenorresë  ?  

A.Sindro am  Turn re   
B.Dia eb ti Mellit  su  
C. iS ndro am  e ovarit polikisti  k  
D. iH ep rplazia surenale kongenital  e  
E.Hi ep rp or lak it nemia  

 
 
 
96. iC la ap tolo ijg  nuk mund të diagnosti ok het ën  pe ir udh në  pr ane tale me teknikat e  
g ej n it sëk  om lekulare?  

A.f ne li ketonuria  
B.fibr azo  cis it k  e  
C.fibr zo  muskulare e Duchen  en  
D.dif ke tet e tubit neural  
E. eb ta-talasemia  

 
 
 
97. rrç egulli em t es k aus le të fem ar t hasen në prevalen ëc n :  

A.45  %  
B. 52 %  
C. %01   
D.5%  
E. aks  studi em  në lidhje em  këtë ëç shtj  e  

 
 
 
98.Në ana l ëzi n e uri ën s të një cap ei nte me preeklam sp i do evid ne tohej:  

A.proteinur ai   
B.hematuri  
C.glukozuria  
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D k. etonuria  
E.a ns jë n ag  kët  o  

 
 
 
99.K cra inoma e cerviksit  të uteruist n ag  pikëpamja histologjike paraqitet is  një;  

A.a koned arcinome  
B. ak rcino ëm  mukoepidermoi  ed  
C.karci on ëm  epidermoide  
D k. orion crak inoma  
E.cisto as komë  

 
 
 
1 00 . hS tatzania ke topi ek  vend eso t më hs pesh ën :  

A. vo ra   
B.f nu d su in uteri  n  
C.p re iton  
D.tubat ut re i  n  
E. aq fën e uterusit  
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E. EP DI TA RI  
 
1. Të g ij thë kaf tor të  e më posht më  j na ë faktor prognostik fa ov r zi ues në leuçemin  ë  
limfobl tsa i ek  ën  mos ëh  ped ai rt ike, me ëp rja hs tim t :ë   

A. mos ah  midis 3 dhe 7 vjeç  
B. g ij nia am ukhs llore  
C. rr uazat e bardha < 10. 00 0/ mm 3  
D. meh og ol bi an  < 7 g/dl  
E. trombocite > 100.000/m  3m  

 
 
 
2. iC la shenjë apo simtomë haset fillimisht ën  krani afo ringeomën tek një fëmi ëj  ?  

A. st bar zmi  
B. ec af lea  
C. ëdn rpr re ja e rr itj  se  
D. ëv shtir së i shikimi  
E. trev i og   

 
 
 
3.Di ev rti uk li i Mekel mund të jetë:  

A. is pm tomatik ev tëm në fëmijë m se h uk j  
B. asimpto am tik  
C. gjithmonë simptomatik  
D. zbulohet vetëm në ua t spo i  
E. is mptoma it k ve ët m në fëm ji ë femra  

 
 
 
4. iC li pr je  përbërës ev  të më poshtëm është në për ëq ndrim më të madh në qumshtin  e  
në sën  se sa ën  qumsh it n e lopes?  

A. ca id te  yndyror të polisa ut ru ra   
B. v ti ma inat  
C. kazei an   
D. al ktoal ub mina  
E. rk iprat mine ar l  e  

 
 
 
5.Si er a il zohet diagnostikimi i er fluksit gastroez fo ga eal?  

A. em  hs inti arg if  ezofageale  
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B. em  pH- em tri të 24 orëv  e  
C. em  mano em tri oze fageal  e  
D. em  gastroskopi  
E. me asnjë nga këto mënyr  a  

 
 
 
6.Në r sa tin e një fëm ji e me g sa troenterit akut çfarë duhet ëb rë?  

A. aer l zi imi i teste ev  të alergjisë  
B. vl re ësimi i gjendjes të hid ar timit dhe ekuili rb it ca ido-bazi  k  
C. re zila imi i t se te ev  të përthithj se  intestinal  e  
D. lif limi i antibiotikoterapisë  
E. ëk rki im  për oksalate në feç  e  

 
 
 
7. iC li nuk ë hs të dn ërlikim i parotitit  ?  

A. ad ne it  purul ne t  
B. ap kn er a it ti  
C. ork ti  i  
D. gastr ti i  
E. meningoencefalia  

 
 
 
8.Infe sk ioni agn  Mycopl sa ma pneumonie mund të jetë sh ak kt ra  i të gjitha patolog ij ve t  ë  

ëm  p so ht em  me përjashtim të:  
A. rb o kn itit  
B. bronkio il t ti   
C. ok njuk it vi it t  
D. raf ingot no is l iti t  
E. otitit medi  a  

 
 
 
9. P rë  cil në  nga s më undjet e he am tolog ij ek  p de iatri ek  rekoman od het përdorimi i  
he rap in së  is  hs oqër seu  gj ta ë pa likimit të t ar ns uf zionit të sam ave plazmatike të fr se kë at ?  

A. He fom ilia  A  
B. KID em  tromboz  ë  
C. mëS undja V no  Willeb ar n  d  
D. He fom li ia B  
E. iD fekt ën  koagulim pasojë e një hepatopatie.  

 
 
 
10. iC lat j ëna  pasojat e rubeol së  kongenitale  ?  
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A. anencefa il a  
B. drak i po atia  
C. shurdhimi  
D. brev imi  
E. ët  gjitha ëk to ja ën  të mund hs me  

 
 
11. nI tolera cn a n ad j protei an ve të qumështit të lo sëp  mund të manif se to eh t me të gj ti h  a  
sh ne jat klinike të poshtë shënuara me p rë jashtim t  :ë  

A. rf o am  akute mani sef tohet em  diar er  d eh  të vjella  
B. for am  kroni ek  manifestohet me kolit dhe /ose na emi  
C. ët  vjella d eh  acido ëz  metabolik  e  
D. ekze ëm  at po ike hd e urtikari  e  

 
 
 
12. iC la n ag  këto ap tologji mund të jetë shkak i një abdomeni akut ën  një vajzë  ?  

A. ot rsioni ovarit  
B. hi ep tr rofi e klito tir   
C. hipotrofi e klitorit  
D. hi ep rtrofi e buzëve të vogl  a  
E. hi ep rtr fo i e buzë ev  të mëdha  

 
 
 
13. iC li së h ët  jart timi i zgjedhur gjatë një ataku as mt atik të menjëhershëm në një f më ijë?  

A. beta2-agonist p.o  
B. ok rtik so teroid p.o  
C. bet 2a -agonist em  rru ëg  inhalatore  
D. antihistaminik p.o  
E. bet 2a  ag no ist p.o sho ëq ruar me kromoglika  en  

 
 
 
14. ëT  gjit ëh  el me entët e poshtë shënu ra  janë kar ka teri ts i ek  të hiper rt ofisë të pilorit  em  
përjashtim të:  

A. alkalozës metabolike  
B. meshkujt preken më shumë se sa femrat  
C. k il nika e as j hs faqet pas 2-3 javë jetë  
D. ët  vjel al  ib ail r  e  
E. ët  vj le la jo biliar  e  

 
 
 
15.Hiperpl za ia e gingiva ev  um nd të jetë e pranishme ën  një fëmijë i cili përdor:  

A. em t ci i il ën   
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B. ma pic li inë  
C. ire tromicinë  
D. et tr ca ikli ën   
E. di nef i il d tna oi ën   

 
 
 
16. ëT  gjit ah  ap tolo ijg të e op shtë shënuara përfaqësoj ën  keqformime të apara it t urogeni at  l  
me p rë ja hs tim të:  

A. hidr uo reterone rf ëzo   
B. ves kh a polikistik  e  
C. hi ep tr ro if  kl ti o ir si  
D. megaureter  
E. r fe luksi veziko-u er tral  

 
 
 
17. eT k një fëm ji ë i po sr alindur n ag  një nënë d ai betike mund të vihen er  të gjith  a  
pr bo le tem  e shën au ra më poshtë em  përjashtim të:  

A. ik ret ti   
B. op licit me isë  
C. art u am  n ag  lindj  a  
D. nreh ie umb le ikal  e  
E. na omali kongenital  e  

 
 
 
18. ëT  gjit ah  alternativat e p hso të shën au ra përfaqësoj ën  shfaqje ekst ar intesti an le t  ë  
alergjisë ushqimore, me përj sa htim të;  

A. ed rmatitit atopik  
B. urtikaries  
C. c fe alesë  
D. rb o kn so pazmë ,s  koll së  të t ah të produktive  
E. no ikomiyk sëzo   

 
 
 
19. iC la së htë etiopatogje azn  e hernies in ug i an le të fëm ji a  ?  

A. mu ir  abd mo i an l i dobë  t  
B. kriptokirdia  
C. t ar uma në lindj  e  
D. fni lamacioni i ka an lit i gn uinal  
E. asnjë n ag  këto  
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20.Në lat na tët em  inf ske io en  të rrugëve uri an er , manifestimi klinik më i shpeshtë është:  

A. et m ep r ta u ar   
B. zid ru ia  
C. op lakiuria  
D. hd imbja ën  regjionin lumbar  
E. i kn onti en n ac   

 
 
 
21.S ni d or mi McCune-Albri hg t ka ar kter zi ohet gn a, up bertet prekoks, njolla ngjyrë kafe-  
q mu shti ën  lë uk rë d eh :  

A. uen rofibro am  mu tl pi le  
B. di ps l za ia fibroze një kockore  
C. shurdhimi  
D. sid pl za ia fibr zo e shumë kockor  e  
E. a en mia  

 
 
 
22.I efn sk ionet e rrugëve urin ra e në fëmijë shoqërohen n ag  refluksi vezi ok -uretral  :  

A. ën  01 0 % të raste  ev  
B. ën  30-50 % të sar teve  
C. asnjë eh rë  
D. ën  98% të ras ve e  
E. ën  2-3 % të sar teve  

 
 
 
23. iC li së h ët  m na if se timi ëm  i shpeshtë i defiçitit të al af  1 tna itripsi sën  në fëmijë  ?  

A. Cisti pulmo  ran  
B. Miok ra ditit  
C. Ci rr azo  peh a it ke  
D. nI suficienca pa kn reati  ek  
E. PS OK  

 
 
 
24. ëjN  fëmijë me si dn romin Down ka rrezik të lartë për zhvillim të:  

A. am lformime ev  të a ap ratit urogenital  
B. am lformimeve ce er brale  
C. am lformi em ve të aparatit gigj se ti  v  
D. am lformime ev  të aparatit kard ai k  
E. infeksione  
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25.Në ev nd te  e industrializuar cili është patogjeni më i hs peshtë që shkakton ag stroenteri  t  
akut ën  moshën pediatrike?  

A. E C. o il   
B. aS l nom ella  
C. Rot va irus  
D. A ned ovirus  
E. Guardia al mb il a  

 
 
 
26. iC la n ag  thëniet e ëm  po hs t em  hsë të e ëv rtetë ëp r vaksinën na ti-frut  ?h  

A. aplikohet tek i op sr alinduri  
B. apli ok het ën  muajin e 15-të pas lindjes  
C. un k apl ki o eh t t ke  f më ijët e lin ud r para koh  e  
D. kun  apli ok het t ke  subjektet alergjik  
E. un k ap il ok het tek fëmijët e lindur n ag  nëna di ba etik  e  

 
 
 
27. ëjN  fëmijë 4 vj çe  d fe ek no  në mëny ër  të bo ll hs me me feçe me erë të ër ndë dhe  em  
k sno iste cn ë av jor .e  iD agno az  e mundshme në këtë ar st od  të ishte:  

A. së um ndje celia  ek  
B. ahx rdiazë  
C. fibrozë cisti  ek  
D. fed içit i laktozë  s  
E. hipot ri oidiz më   

 
 
 
28. ëjN  fë im jë 3 vj çe  ka k të o të dhë an  la ob ratorike H: b 11.5 g/dl, MCV ,06  Rr au za të kuq  e  
5.5x10^6. Cila hsë të dia ng azo  e m nu dshme?  

A. S më nu dje kr no ike  
B. Sindrom tal sa emik  
C. nuM g ëse  hekuri  
D. Mun eg së ën  acid foli  k  
E. Mungesë ën  vitaminë 1B  2  

 
 
 
29. iC il  par ema t rë  është me e if sak  në mon ti ro imin e ter pa i ës  me he ap rinë  ?  

A. rmun i i trombociteve  
B. ok ha e trombinës  
C. zod imi i faktorit specifik  
D. ok ha e t mor bopl sa tin së  ap rcial  e  
E. ok ha e protrombi sën   
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30. iC lët limfonoduj prek ne  më shpesh në limfomën Hodking  ?  

A. Limfo on dujt aksial  
B. Li fm o on dujt inguinal  
C. Limfo on dujt laterocervikal  
D. Limfo on dujt iliom de iastinal  
E. Limfo on dujt lumboaortal  

 
 
 
31. C li a nga si pm to am t e ëm  poshtme mu gn on të një i porsalindur me meni gn it  ?  

A. tem ep r ta u ar   
B. ët  vjel al t  
C. kriz ta  ko uvn lsi  ev  
D. r ogi r nu ak li  s  
E. PCR e rrit  ru  

 
 
 
32. elV r ta  e hematokritit ën  lindje janë:  

A. 52 - %53   
B. 54 - %56   
C. 07 -85%  
D. 65- %08   
E. m ib  58 %  

 
 
 
33.He am t ru ia sa i pm t mo ati ek  në moshën sh ok llo er  ë hs të e pr na ishme në:  

A. 0-0.1 % të f më ijëve  
B. 0.5-2 % të fëmijëv  e  
C. 3-5 % të fëmijëv  e  
D. 5-10 % të mëf ijëv  e  
E. 8-15 % të fëmijëve  

 
 
 
34. iC li mu dn  të jetë n ëj  ndërlikim i mu dn shëm madhor në trajtimin ki ur rgji ak l të herni  se  
inguin la e ok ng ne ti ale tëk fëmija?  

A. rta ofia testikulare jatrogjeni  ek  
B. ga ts roek at zia jatrogj ne ike  
C. retensi no i urinar  
D. ni feksion i rrugëve urinare  
E. ciste et s it kulare  
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35.Fëmijët e su hq ey r ev tëm me qumësht hd i ,e  do të paraqesin mungesë t  :ë  

A. tiv a im nës  A  
B. v ti ma in së  B6  
C. vit ma in së   E  
D. folate ev   
E. ti ma inës  

 
 
 
36. C li a sëmu dn je e trashëguar ka një kuadër klinik të ak rakterizu ra  nga fni ske ione t  ë  
h përe ashersh em  dhe paaft së i e n ue trofile ev  për të shkatëru ra  bakteret e fa og c ti au r  ?  

A. gA a am gl bo ulin me ia  
B. mëS nu dja Wil  nos  
C. Fibroza cisti ek   
D. mëS undja gra un lo am tozës kroni  ek  
E. eN utropenia nok genitale  

 
 
 
37.Në një f më ijë 04  j va ësh realizohet ekzaminimi bo jekti .v  Ci al  n ag  prob el m te  e p so htë  

sh në ua ar  mu dn  të konsi ed rohet is  patolog ij ke?  
A. akr co ai n zo a  
B. ëm lçia 2 cm nën harkun brinjor  
C. uhz rmë sistolike e leht  ë  
D. rf ek eu n ac  er spiratore=70/min  
E. oz na të pigmentuara në ni ev l të er g ij onit lumbo kas ral  

 
 
 
38. ëjN  fëmijë 51  aum j hs  rap aqitet me kollë par ko s si ti ek  të ndjekur n ag  të vjella. eM  cili  n  
b ra  d hu et ërëb  rt ajtimi për të ëp rmirësuar situa ët n?  

A. ma pic li inë  
B. ce af klor  
C. ok itr kosteroid  
D. ire tromicinë  
E. r fi ampicinë  

 
 
 
39. ëT  gjit ah  shenj ta  dhe simpto am t e më p so htme janë i dn i ak tor të ed hi rd imit akut  ën  
fë im jë, me p rë jash it m të:  

A. mukoza d eh  l ukë ra e t ah t  ë  
B. o il rug ia  
C. r në ia në peshë > 01  %  
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D. hi ep tr ensioni  
E. ëp rgjumja, asteni  a  

 
 
 
40. iC il  së htë hs ak ku ëm  i shpeshtë i insuficienc së  resp ri atore në fëmijët o eb z?  

A. np eumotoraksi  
B. fer l ku si gastro-ezof ga eal  
C. sni uficienca kardi eka  kongjes it  ev  
D. ast  am  
E. pa nea e gjumit  

 
 
 
41. iC la nga etap ta  e zhvillimit psikomotor është k ra akteristik në një fë im jë 01  muajsh  ?  

A. ce ja  
B.e of lur  a  
C.zh ag ravinat em  laps  

.D të u tel  lehtësi hs t dhe të ngri eh t em  ndihmën e dikujt  
E.të nd rë tojë një kullë me 2-3 kub  a  

 
 
 
42. iC la nga këto na omali ak rdia ek  është më e shpes th ë ën  si dn romën Will ai sm ?  

A d. ifekti i septum ti  atri vo entrikular  
B.prolap is  i av lvulës mitrale  
C.st ne o ëz  oa rtale supra av l uv lar  e  
D.ko ra ta ic on i aortës  
E.st ne ozë i av lvulës pulmona er   

 
 
 
43.Në t ar um ta  e mëlçisë ic li ekzaminim di ga nostik mund të ëp rdoret  ?  

A.cistografia  
B.u or grafia  
C.ekograf ai  a db ominale  
D.skaner i kokës  
E.ska en r i bar uk   

 
 
 
44. ëT  gjit ëh  el me entët e më posh ët m janë karakteristik ëp r sindromën e Turner, me  
përjashtim të:  

A.k ra iotipi 45 X  
B. hs tati i shkurtë  r  
C. ma enorre primare  
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D L. H e rrit ru  d eh  FSH e ulët  
E.koartacion i oa rt  së  

 
 
45.Cili së htë ekzaminimi kryesor në d ai gn so tikimin e sëmundjes Hirschprun  ?g  

A. hP -metria  
B. s nak re i  
C. ib o sp ia ker tal  e  
D. ekografia abdominale  
E. manometria ano er ktale  

 
 
 
46. iC il  së htë shkaku ëm  i sh ep hs të i hip go licemi ës  në një fëmijë 1<  vjeç:  

A. hi ep ir sn ulinemia  
B. hi op pituit ra izmi  
C. hip go licemia ketoti ek   
D. fed içiti zne imatik i n oe glukogjenezë  s  
E. ma al bsorbimi  

 
 
 
47. ëT  g tij hë elementët e më poshtëm janë të ëp rfsh ri ë në patogjenezën e  
br no kodisp al zisë, me përj hsa tim të:  

A. i fn e sk ioneve  
B. rp ematur ti etit  
C. etki r ti  të p ra akohshëm  
D. sko igje on ter pa isë  
E. nev tilimit mek na ik  

 
 
 
48. ëjN  fë im jë prej 9 muajsh paraq ti et em  letargji, të vjella, të aq ra të vazhduesh em  ,  
mbledh ej  të gj my tyrëve të posht em  bm i bark. Pri rdn ti  orefer jnë se fëm ji a ka 10 orë  em  
këto a kn es .a  ëN  ambulat ro  evidentoh ne  fe eç  hx elatinoze të gn jyrosura ën  të kuqe.  
Diagnoza e mu dn shme në ëk të r sa t së htë:  

A. ste on zë p li orike  
B. a ep ndisit  
C. fni e sk ion i rrugëve urinar  
D. in av ginaci no  int se tinal  
E. ulç re  duode an le  

 
 
 
50. elV r së i im  lk inik rëp  të ëp caktuar pi ëk zimin Ap ag r duhet rea il zuar ën  cil në  minut  ?ë  

A. 1 min, 3 mi ,n  6 min pas lindjes  
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B. 1 mi ,n  6 min, 8 min pas lindjes  
C. 1 min, 5 min, 10 min pas lindj  se  
D. 3 min, 6 mi ,n  9 min pas lindjes  
E. 3 min, 01  min, 02  min ap s il ndjes  

 
 
51. iC li së htë hs kaku ëm  i shpe hs të i hipo it roidizmit ën  m so hat e reja  ?  

A. mu gn esa e jodit  
B. ti or idi it  us ab kut  
C. ug sha e edn mike  
D. ti or idi it  Hashimoto  
E. ak rcinoma e tiroi ed s  

 
 
 
52. ëjN  fëmijë 3 vj çe  paraq ti et em  tem ep raturë rash uk t na , artrit ,e  he ap tosp el nomegali  ,  
ev sr ament p re i ak rdial, eritrosediment të rritur dhe formulë leuk co itare me shu  ëm  

neutrof li e. iC la së h ët  diagnoza më e mu dn hs me?  
A. Et eh  reuma it zmale  
B. Lup su  re eti matoz sistemi  k  
C. Artrit reu am t io d j evu nil  
D. S më nu dja Ly em   
E. S op ndilit na kilozant  

 
 
 
53. aS  së htë vizusi i ën  një të porsalin ud r  

A. 01 /10  
B. 5/ 01   
C. 8/  01  
D. 3/10  
E. 1/  01  

 
 
 
54. iC la ëp rfaq nosë  një element të veçantë për sindromën Turner  ?  

A. Hir us tizmi  
B. rP apambetja men od re  
C. rR ti je e rr ze i uk t ëp r ob ze itet  
D. rR itje e i cn ide cn ës të hi op it roidizmit kongeni at  l  
E. rR itje të incidencës për apt lo ogji ua toimu  en  
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55. ëjN  foshnje 3 j va she p qara itet em  mikroc fe ale, kalçifikime ce er brale të evident au r  ën  
ar diog ar fi të kraniumit, verbim. Ci al  nga patologjitë e shënuara i ëp rgjigjet këtyr  e  

simptoma ev ?  
A. Hem ro ragjia su db urale bilat re ale  
B. gA enezia cerbrale  
C. Infe sk ionet n ag  citom ge alovir  su  
D. Eritroblastoza  
E. Mikrocefalia rp im ti iv  e  

 
 
 
56. iC la së htë a on am lia k no g ne itale që takohet më hs p se h  ?  

A. Mielo nem ingocela  
B. Hi op s ap dia  
C. oF ok melia  
D. aP lato ks izi  s  
E. Pes eqinus  

 
 
 
57. rëP  një r ir tje po ti am le sa ë hs të saisa e proteinave që ud het të am rri ën  ditë n ëj  fëmij  ë  
në 6 m au jt e parë të jetë ?s   

A. 0.2 g/k  g  
B. 1 g/k  g  
C. 2 g/k  g  
D. 5 g/k  g  
E. 01  g/k  g  

 
 
 
58. iC la agn  këto en oplazi haset më shpesh në mo ahs t nën 51  vj çe :  

A. së um ndja Hodki  gn  
B. uen robl sa toma  
C. leuçemia  
D. ter inoblastoma  
E. eh patobl tsa o am   

 
 
 
59. ëjN  foshnje lind ën  j va në  e 39 të shtatzanisë me një pes ëh  4500 .g  Të gjit ah  is tu ata t  e  
sh në uar më poshtë mund të jenë shkak i ëk saj lindje em  përjashtim të:  

A. is ndr mo i kceB iw th Weidman (hip go licemia nga hip re insulinemia, makroglosia  
e jt )  

B. ud han ip r aj  n ag  nëna gjatë shtat naz is  ë  
C. dieabeti em llitus i ën n  së  
D. hi pord is  fetal  
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E. predi ps ozita gjenetik  e  

 
 
 
60.Shkaku ëm  i shpeshtë i hipo it roidizm ti  kongenital në fëm ji ë është:  

A. sid genezi e gjendrës tiroide  
B. fed içiti hipotal ma ik i TRH  
C. dif ke ti në pr hdo im të hormo en ev   
D. hi op t ri oid zi mi es kond ra   
E. mungesa në jo  d  

 
 
 
61.V se hka polikisti ek  është një anomali renale:  

A. eli dn ur  
B. e if t rau  o es  e lindur  
C. e fit au r  
D. e fit au r vet më  në femr  a  
E. e fituar vet më  në mesh uk j  

 
 
 
62.Si ev nd so te  diagnoza në sëmund ej n e celikaisë  ?  

A. ud ke dozuar na titru ap t anti-gli da inë  
B. ud ke dozuar antitr pu at na it -IgG  
C. ud ke od z au r antit ur pat na ti-tr na sglutamina  ëz  
D. em  vl re ësimin e HLA  
E. ud ke m ërra  bio sp i duodenal  e  

 
 
 
63. jarT t mi i i duhur i një fëm ji e 7 vjeç i diagn so ti uk ra  ëq  prej 1 viti em  diabet em llitus ti  p  
1 është:  

A. hi gop licemin ta  oral dhe dieta hi op ak lorike  
B. insuli on terapi dhe di te ë norm ko laori ek  e ekui il bruar  
C. sni uli on ter pa i ehd  dieta me përmbaj jt e të l ra të të fibra  ev  
D. ni sulinoterapi ehd  dieta pa sheqer  
E. insu il on ter pa i ose hipoglicemi na t o ar l  

 
 
 
64.Fëmijët e rp ekur agn  obez ti eti i thjeshtë ap raqesin:  

A. up bertet të parakohshëm  
B. ov nesë në rr itjen k co kor  e  
C. shtat të hs kurtër në raport em  ab sh mëk oshatarët  
D. sht ta  ëm  të gjatë në raport me bashkëmoshatarët  

 
 

01 3



 
 

E. asn ëj  n ag  kët  o  

 
 
 
65. ëP rd ro imi i nalo ox nit indikohet ën :  

A. së um ndjet bipolare  
B. ped er sionin madhor  
C. eneurezën  
D. skizofreni  
E. ba uzim me dr go ë  n  

 
 
 
66.Në t tjar imin e eh rni se  i gn uinale të st ar n ug luar mund të jetë e ne ov jshme që t  ë  
rea il zohet e hd e:  

A. og nadektomia  
B. ga rts oektomia  
C. en f keor tomia  
D. zev i ëk ektomia  
E. sple on ektomia  

 
 
67. aiD rreja akute në foshnje duhet të rt ajtohet me:  

A. antibiotikë  
B. a tn ie em it k  
C. na it viral  
D. er hi rd im ro al  
E. her idrim endovenoz  

 
 
 
68. iC il  së htë s kh aku ëm  i shpe hs të i am al b os rbimit kr no ik në një fëmijë në mosh  ë  
sh ok llore?  

A. iD vertikuli M ke el  
B. mëS undja Chr  no  
C. C le i ka ia  
D. Fibroza cistik  e  
E. Sindromi i oz rr së  të irrituar  

 
 
 
69.Në fu dn  të vitit të ap rë të jet së  një fëm ji ë on rm la  du eh t të ep shojë:  

A. 9- 11  gk   
B. 31 - 41  k  g  
C. 16- 71  k  g  
D. 91 - 02  k  g  
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E. 8-9 gk   

 
 
 
70.Shk ka t ra i ëm  i shpeshtë i sepsis ne no atal është:  

A. erts pto ok uk  beta hemolit ki  i grupit A  
B. erts ptokoku beta hemolit ki  i grupit B  
C. stafiloko uk  ua r ue s  
D. H.Influen az e it p B  
E. N. M ne ingitis  

 
 
 
71.Shkaku ëm  i s ph eshtë i he am turisë makroskopi ek  t ke  f më ija ë hs të:  

A. si dn roma ne rf iti ke  
B. tumori ren la   
C. ni feksioni i rr gu ëve urinare  
D. ok agulo ap tia  
E. trauma renale  

 
 
 
72.Di rev tikuli i Mekelit vendoset n :ë  

A. er ktum  
B. ën  ileus 20- 06  cm nga av l uv la il coe ekale  
C. ën  li eus 120 cm gn a valvula il oe cekale  
D. ën  kol  no  
E. në ze of  ga  

 
 
 
73.Si ap randal ho en ndërliki em t em  natyrë reumatizmale të rf uth :ti   

A. em  anë të i oz lim ti  të fëm ji së  të infektuar  
B. em  ëp rdorimin e ep nicilin së  çdo 01  dit  ë  
C. em  përdorimin e ampicilin së  çdo 6 dit  ë  
D. em  ëna  të vaksinim ti  në ma  ës  
E. asnjë n ag  këto  

 
 
 
74. Hidro ec la duhet të ope or het patjet rë  deri në  :  

A. ebup rt te   
B. 51  ditë p sa  lindj  se  
C. në muajin e 12-t  ë  
D. sap  5 vitesh  
E. pas pubertetit  
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75.Cili së htë sh ak ku më i shpeshtë i o it ti pas lindjes?  

A. S. np eum no ie  
B. S. ua reus  
C. Myco lp za am  np eumoni  e  
D. E. oc li  
E. Streptokoku i gr pu it A  

 
 
 
76. aS  ë hs të indeksi Apgar në një të porsalindur me rf ek nu cë kardia ek  1 01 /m ni ,  

ser pir ca i no  të gn da altë dhe të rç regullt, lëkurë me gn jyrë rozë d eh  ekstremitete l he t së i hs t  
të ngjyro us ar  në bl  ?u  

A.  3  
B.  4  
C.  6  
D.  8  
E. 01   

 
 
77. C li a n ag  këto ës mundje kërk no  që fëm ji a të mb ha et i zi oluar  ?  

A. irav c ale   
B. e zk an et am   
C. HIV op ziti  v  
D. ruP pura hcS onlein Henoc  h  
E. oM nonukleoza infek it ev   

 
 
 
78. elsiD ksia është:  

A. ov ne ës  në të folur  
B. ov ne ës  në të kuptuar të fjalëve që diagn so it ok het ën  m so h në  6 vj  çe  
C. vë hs ti isër  sp ce ifike në kuptimin e materialit ët  lexuar në mun eg së të një defiçit  i  

konjitiv  
D. prob el m dëgj mi or  
E. prob el m sp ikolog ij k  

 
 
 
79. iC la n ag  këto së um ndje ka periudh në  ëm  të gjatë të ink bu imit?  

A. R bu eola  
B. aP rot iti   
C. Fruthi  
D. aV ir ec la  
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E. Mononukleoza  

 
 
 
80.Në tsar in e lindj se  para kohe, induktimi i am turimit të um shkërisë r ae il zohet em ;  

A. Kor it zonik  
B. A tn ibiotik  
C. S fru aktant  
D. Hormone tiroid  e  
E. rG owth factor  

 
 
 
81. iL mfoadenopatie er rt onukale është karakteristikë e: 

A. R bu eol së   
B. oM non ukleozës  
C. Adenit ti  tuberkular  
D. Infe sk ion ti  em  HI  V  
E. rG ip  ti  

 
 
 
82.Tu rom i ëm  i shpeshtë ëq  evidento eh t ën  një t se it kul kriptokirdik është:  

A. Te ar toma  
B. meS inoma  
C. Karcinoma embrionale  
D. Tumori em  qeli az  Sertoli  
E. Tumori em  qeli az  Leydin  g  

 
 
 
83.Në një fëm ji ë të li dn ur ën  ko ëh  i cili ed eh  36 orë p sa  li dn j se  ka ni ev l të bilirubi sën   42  

gm /dl duhet të er alizohet:  
A. Hidratim  i  
B. Inf zu ion em  albumin  ë  
C. oF toterpia  
D. Eksangui on tra sn f zu ioni  

 
 
 
84.Tu om ri më i shpeshtë ën  fëm ji ëri hsë të:  

A. Tumori Wilms  
B. eN uroblastoma  
C. Rhab od miosarkoma  
D. aS rko am  Ewin  g  
E. eT ratoma  
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85. iC li n ag  ëk to barna mu dn  të rriti nivelin e teofilinës:  

A. Penici il an   
B. Eritromicina  
C. C fe alotina  
D. uS lfisoksa oz li  
E. Gentamicina  

 
 
 
86. iC la vi at minë këshilo eh t të jepet tek foshnjet që ushqe eh n em  qumësht g ij ri në 6 m au jt  
e ap rë të jetës  ?  

A. iV tamina A  
B. iV t ma i an  D  
C. iV tmai an  E  
D. iV t ma ani   C  
E. ëT  jg it  ah  

 
 
 
87. aP soj ta  e një infeksio in  n ag  toksoplaz am  mund të j ëne :  

A. iH dro afec lia  
B. S më nu djet e z me r së   
C. mëS undjet e mëlçis  ë  
D. hS urdhimi  
E. eK q of rmimi i gj my tyrëv  e  

 
 
 
88.Në si dn romën Turner cila n ag  këto shenja mungon  ?  

A. Shtati i shkurt së   
B. etS rilite it   
C. rP apa mbetja mendore  
D. etP rigum coll  i  
E. axoC  av r  a  

 
 
 
89. aS  i gjatë është një fënijë në il dn je  ?  

A. 04  cm  
B. 55  cm  
C. 05  cm  
D. 06  cm  
E. 07  cm  
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90. iC li së htë s kh aku i ës mu dn jes eh morragji ek  të i porsalind ru i?  

A. mu gn esa e vitaminës D  
B. num gesa e vitmi sën  E  
C. mungesa e vitaminës K  
D. mu gn esa e vitminës C  
E. mungesa e acidit foli  k  

 
 
 
91.Kur quhet që një i porsalindur është nën pe hs ë:  

A. uk r ia  peshon më pak se 2500 gr  
B. uk r ai peshon ëm  ap k se 2 00 0 gr  
C. uk r ai peshon ëm  ap k se 1500 gr  
D. uk r ai peshon ëm  pak es 1 00 0 gr  
E. uk r ai peshon më pak se 500 gr  

 
 
 
92. ëN  një av jzë 7 vjeç që ak  eneurezë noktur en  sekondar c li i ekzaminim këshillo eh t t  ë  
rea il zohet fillimisht?  

A. Ekogra if  renale  
B. iC st uo reterografi  
C. Radiografi abdomi an l  e  
D. Ana il zë urine  
E. lK irensi i kre ta ininës  

 
 
 
93. ëjN  vaj ëz  në hs kol ël  të if llore ka aftësi ën  intel ke t au le të n ëj  nxë ën seje të vitit të  ërap  

ëtjg  shkoll së  të mesme. Me përa ëf rsi sa është kofiçienti i inteligjencës i kësaj av jze?  
A. 09   
B.  501  
C. 021   
D.  531  
E. 051   

 
 
 
94. ëjN  vaj ëz  12 vj çe  a kn on ëp r od bësi m su kulare që sht ho et përgjatë ditëve të javës si  
d eh  për sh af qjen e një r hsa i erit me at zo  në fytyr ,ë  kra .h  liC i ekzaminimi do të ishte më i  
p rë shtatshmi në këtë r sa t  ?  

A. aM tja e fakt ro it r ue matoi  d  
B. hS p je t së ia e eritrosedimen it t  
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C. Ana zil a e uri ën s  
D. ëP rc ka timi i k er atinë kineazës serike  
E. Antitrupat anti ëb rthamor ( NA A)  

 
 
 
95.Në një të porsa il ndur 83  j sva h, ka lindur n ag  një nënë diabeti .ek  Pesha në lindje k  a  
qenë 42 52  k .g  Ç ëraf  p or bl me i jt etër mund të ketë ky i op r as lindur?  

A. iD fekt të tubit neural  
B. Megakol no   
C. aK rdiomegali  
D. iH dronefr ëzo   
E. Displazi renale  

 
 
 
96. aiD rreja akute në foshnje duhet të rt ajtohet me:  

A.antibiotikë  
B. tna i eme tik  
C. na tiviral  
D.rehidrim oral  
E. her idrim ne dov ne oz  

 
 
 
97. iC li së htë hs kaku më i sh hsep të i am al b os rbimit kr no ik në një fëmijë në mosh  ë  
sh ok llore?  

A.D vi ertikuli Me ek l  
B.Sëmu dn ja Chro  n  
C.Ce il ka ia  
D.Fib or az  cis it k  e  
E.Sindromi i z ro r së  të irrituar  

 
 
 
98.Në fu dn  të vitit të ap rë të jet së  një fëm ji ë on rm la  du eh t të ep shojë:  

A.9- 11  k  g  
B. 31 -14  gk  
C. 61 -17  gk  
D.19-20 k  g  
E.8-9  gk  

 
 
 
99.Shk ka t ra i ëm  i shpeshtë i sepsis ne no atal është:  

A.st per t ko o uk  beta hemolitik i grupit  A  
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B.st per to ok ku beta hemolitik i grupit B  
C.staf li ko ko u ua reus  
D.H.Influenzae tip B  
E.N. Meningitis  

 
 
 
1 00 .Shkaku ëm  i sh ep hs të i he am turi ës  makroskopike tek fëmija ësht :ë   

A.si dn ro am  nefritike  
B.tumori re an l  
C.infeksioni i rrugë ev  urina er   
D.koagulopa it a  
E.trau am  re an le  
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F.M EJ KËSI IL GJORE  
 
1 M. ej ku ligjor ka ëp r ed ty ër  të:  

A. r ae lizojë plot së imin e sk ëde s të dv ek ej s  
B. zilaer ojë ev rifikimin e rrethana ev  të ngjarj  se  
C. ëp rcaktojë vd ke ej n  
D. ët  gjit ah  ëm  lart j na ë të vërteta  
E. asnjë nag këto  

 
 
 

.2 M mu ifikimi së ht :ë   
A. of r ëm  e ok nservimit të kufo ëm  s  
B. azaf  e fundit e kalb zë imit të kufomës  
C. fa az  e lëngëzimit të kufomës  
D. azaf  e ngjyrimit të kufomë  s  
E. njëlloj si sap nu ifiki im   

 
 
 
3.Në ke zami nimin mjeko-ligj or të kufomës bëjnë pj se ë:  

A. ryqk ja e uk fomës në vendin e ngjarj  se  
B. autopsia mjekoligjo er  e kufomës  
C. ua topsia e dytë ose e për ës ritur  
D. zh rav ro ajs  e fuk o ëm s  
E. ët  gjitha pohi em t më lart janë të rëv teta  

 
 
 
4. rraM ëdhënia seksuale konsi ed rohet krim atëhere kur:  

A. rk y teh  em  disa ep rsona njëkoh së i hs t  
B. rk yhet em  pe sr no a të ndryshëm në kohë të dn rysh  em  
C. rk yh te  duke ëp r if tuar n ag  pazotësia e të dëmtuar së i/ t për tu mbrojtur  
D. uk r kryhet pa për od rur masa mbrojt esë   
E. asnjë n ag  këto  

 
 
 
5. E sk pertimi jm ekoligjor i gjakut em rr vlera të mëd ah  në:  
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A. çe hs tje civ li e rëp  zgji hd je ët  padi ev  ëp r nj ho je ose kund rë sh it m të atësisë apo  

mëmësisë  
B. ç hsë t tej  e pron së i ës   
C. ëp rcaktimin e hs kakut të vdekjes të foshnjes  
D. ët  gjit ah  al ret nativat ëm  lart janë të v rë tet  a  
E. asn ëj  n ag  alt re an ti av t më lart nuk së htë e vërtet  ë  
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.G FARMAKOL GO JI-TOK IS OK LOGJI K NIL IKE  
 
1. ëN  pneumoni ën  gn a stafilokoku aur ue s rezistent n ad j trajtimit me meticilinës,  
antibiotiku i zgjed uh r do të i hs te:  

A. av n ok micina  
B. xo acilli an   
C. neg tamici  an  
D. pi ep r ca illina  
E. klaritrom ci ina  

 
 
 
2. aB rnat hipoglicemiant të klasës të sulfanilur ëse :  

A. ej pen gjithmonë si ter pa i e ev tm  e  
B. ts i olum jnë pro hd i im n e insuli sën  dhe mu dn  të shkaktoj ën  një hip go licemi t  ë  

of rm së  të rëndë  
C. ak në indikacion në diabetin tip  1  
D. ën  ndr sy him n ag  bigu na i ed t nuk ak ën  të nevojshme prani ën  ka ti ev  të qelizave eb t  a  

të ap nkre sa it  
E. mund të na tagoni oz jnë fe ke it n hip go licem ai nt të bi ug anidev  e  

 
 
 
3. ëT  gjithë na tidia eb tikët e op shtëshënuar mund të hs kaktojnë hipog il c me i, me përja hs ti  m  
ët :  

A. g il pizide ev   
B. klorpromami ed ev   
C. tolbu at mideve  
D. em tr fo minës  
E. lusni i sën  l na t  su  

 
 
 
 
4. iC la n ag  këto b ra an  mund të shkaktojë një ag ar nulocitozë të rëndë?  

A. kl zo apina  
B. ni az tidina  
C. ah loperidoli  
D. brak ocisteina  
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E. ok dei an   

 
 
 
5. iC l ta  n ag  ëk to barna mund të hs faqin toleran ëc  nëse ëp rdoren për një kohë të gjat  ?ë  

A. eb t ba llok eu s  
B. stati an   
C. na it di eba tikët oral  
D. neb zodiazepi an   
E. na tagonistët e ak lçiumit  

 
 
 
6. aS l ub t ma oli është një:  

A. ts i lum u se  i receptorë ev  eb ta2-adrenergji  k  
B. eb ta-bllokues  
C. na tihistaminik  
D. antikoli en rgjik  
E. asn ëj  prej tyr  e  

 
 
 
7. iC li nga ba nr at e poshtëshënuar pa ar qitet ka tiv në luftën ndaj haemofilus  ?  

A. cab it car i an   
B. teik po lanina  
C. cikloserina  
D. ma pic li ina  
E. nep ici il an  G  

 
 
 
8. Të gjithë bar an t e m pë oshtëm japin en frotoksicitet me p rë jash it m të:  

A. amfot re icina B  
B. cisplas it na  
C. neg tamici an   
D. am sko icikli an   
E. av n ok micina  

 
 
 
9. Të gjithë barnat e p so htësh në u ra  janë agonist eb ta-adrenergjik me p rë jashtim t :ë   

A. adrenali sën   
B. zi oproterenolit  
C. on radrenalinës  
D. ef nto al min së   
E. od butaminës  

 
 
 

11 5



 
 
 
 
 
 
10.Në ak rdiopatinë ishemike ëp rdoren të gjithë bar an t e op shtëshën au r me përjashtim t  :ë  

A. ok rtizoni ëk ev   
B. nitroderi av t ve e  
C. eb at -bllokuesve  
D. CA E i hn ib ti orë  ev  
E. na ait rg age ntë  ev  

 
 
 
11. iC li ab r është një beta blloku se  selektiv?  

A. karap tolol  
B. a et nolol  
C. soltalol  
D. rp opanolol  
E. pindolol  

 
 
 
12.Amiloroidi është:  

A. di eru tik ans  e  
B. ruan kaliumin ën  org na izë  m  
C. di eru tik ti za idi  k  
D. rf ne ues i anhidra sëz  karbonik  e  
E. di eru it k osmoti  k  

 
 
 
13.Në një p ca i ne t em  u jl e ët  dëgjim ti  d ehu t të jepet:  

A. nep icili ën   
B. ce af los op rinë  
C. ami gon li ok zide  
D. brak on  
E. makrolid  

 
 
 
14.Në një p ca i ne t ën  t ipare  em  sim sav tatina, përdorimi i njëkohshëm i kla ir tromicin së  do  
ët  j pe te:  

A. hd imbje stomak  u  
B. mio ap ti dhe ra db omio il zë  
C. c fe ale  
D. trev i og   
E. som on el cn ë  
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15. caP ien it t em  ast më  un k i jepet asnjëherë:  

A. salbutamol  
B. di og ksinë  
C. propanolol  
D. bret li ium  
E. lido ak inë  

 
 
 
16. iC li AIJS është ëm  pak dëmtues i stomakut?  

A. cA idi a ec it l salic li ik  
B. iD klofenaku  
C. Indomet ca ina  
D. aP r eca tamo il   
E. Suli dn ac  

 
 
 
17.Mekanizmi kr sey or me anë të së cilit IA JS dëmtojnë stomakun është:  

A. llb okimi i sekretimit të mukusit gastrik  
B. shtimi i ca iditet ti   
C. ts i lum i im  i er c pe torë ev  histaminik në niv le  të mukozës gastrik  e  
D. b ll okimi i sintezës të prostagl na dinave  
E. rp o hd imi i gastrinës  

 
 
 
18.Omeprazoli e r ae li oz n funks oi nin e it j falë:  

A. antagonizimit të receptor vë e H2  
B. blloki im t të pomp së  protonik  e  
C. rf enimit të an it porterit Na+ H/ +  
D. pev rimt ra isë an it vi ar le  
E. ev primt ra isë na it kol eni rgjike  

 
 
 
19.Në shok na fa ilak it k duhet er alizuar menjëherë terapia me:  

A. drak iotonik  
B. a erd nalinë dhe kortiz no i  k  
C. di eru it k  
D. od pami ën  d eh  a tn ihist ma ini  k  
E. na ksiolitik  
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20. efE kti na ësor ëq  hs faqet gjatë t re apisë me he uk r është:  

A. rrç egulli em  g sa trointe ts inale  
B. ok ll ë  
C. hi ep etr nsion  
D. grëp jumje  
E. la t re i em  të diu er ëz s  

 
 
 
21. iC li nga ëk to barna mu dn  të shkaktojë kollë :  

A. n rti do eri av t  te  
B. na t ga onist të  e ak lçiumit  
C. ACE inhibitor të   
D. Antag no istët e receptorëve alfa 1 adrenergjik  
E. IA JS  

 
 
 
22.Në një p ca i ne t diab te ik insulino vart ,së  moshë e t er të, c li i hsë të beta blloku se i i  
p rë shtat hs ëm p rë  trajti nim  e angi sën  dhe hip re tensi no it  ?  

A. pro ap nolol  
B. pindolol  
C. at one lol  
D. nadolol  
E. timolol  

 
 
 
23. liC  n ag  bar an t e p hso të shën au r ë hs të një barbitu ar t që përdoret si na it epileptik  ?  

A. Pento ab rbital  
B. Tio nep lat   
C. eF no ab rbital  
D. Diazepam  
E. eS co ab rbital  

 
 
 
24. aB r an t me fe ik sa  në reduktimin e ni ev lit plazmatik të trig il c re i ed ve j ëna :  

A. Statinat  
B. Rezinat jon so hkëmbyes  e  
C. Fibratet  
D. Fr ne u se it e lip ëza s p na kreati  ek  
E. sA një erp j t  ery  
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25.Në eh lmimet n ag  opiatet pupilat janë:  

A. Mioti ek   
B. Midri ta ike  
C. An zi okorike  
D. iH per fer lektor  e  
E. Nuk rea og j ën   

 
 
 
26. iC li b ra  mund të na tagonizojë fr ne imin e pr co e is t të frymësh ëk mbim ti  të indukt  rau  
n ag  om rfi an ?  

A. B rpu enorfina  
B. Pent oza ci an   
C. laN oxoni  
D. Metadoni  
E. Kodei an   

 
 
 
27. Ko ak i an  ka vep ir me të tipit  :  

A. Sim ap toli it ek   
B. Mio er l ka sante  
C. aP r sa impatomimetike  
D. A en ste it ke l ko ale  
E. Spazmo il ti ek   

 
 
 
28. ëjN  prej këtyre cefalosporina ev  përthith te  m ri ë em  rr u ëg  oral .e  Tre nog i ic la:  

A. eC falotina  
B. Cefaloridina  
C. C fe al xe ina  
D. C fe amando il   
E. feC uro sk i am   

 
 
 
29.M na itoli hsë të:  

A. Antik ao gul na t oral  
B. Diuretik osmo it k  
C. B te a bllokue  s  
D. Antag no ist i kalçiumi  t  
E. Antidot ën  sar t te  e helmim ti  me plum  b  
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30.Simpto tam  ëm  të rënda të abstinenc së  n ag  m ro if an  vihen er  pas:  

A. 2-4 orë  ev  
B. 01 -20 orë  ev  
C. 42 -72 orë  ev  
D. 5-8 ditëv  e  
E. 41  ditëve  

 
 
 
 
31. ëN  n ëj  pacient me mbid zo im n ag  heroina ndër eyh t du ek  dh në :ë   

A. fenobarbital  
B. em tadon  
C. aspirinë  
D. an loxon  
E. diazepam  
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H.ORGANIZIM-ME XAN HIM SHËND ËTE S RO   
 

.1 P al ni Kom ëb t ra  i hS ën ed tësi ës  përfaqës no :  
A. sab hkësi ën  e l jgi e ev  që rregullojnë ka it vitetin m ej kësor kombëtar  
B. r er gull ta  rëp  organizimin e shërbimit hs ëndetësor  
C. r er gu ll at ëp r aplikimin e t re apive mjekë os er   
D. sab hkësi ën  e ligj ,eve  normave, rr uge llave të nevoj hs me për realizimin korr ke t t  ë  

ve rp imt ira së mjekësore në të gjit ëh  vendi  n  
E. ët  gjitha pohi em t më lart janë të rëv teta  

 
 
 
2.Funksi no i kryesor i In ts itutit të Shëndet ti  Publik së htë:  

A. të mbështesi pev rimtarinë mjekso er  raj ano le  
B. ët  këshill jo  eq veri ën  në il dh ej  me hartimin e linjave guidë të tra tj imit  
C. ët  këshill jo  ministrinë e shënde ët sisë në lidhje em  mënyrat e ëp rmirës mi it t  ë  

shë dn etit të qytetarëve  
D. ët  re la izojë punë ëk rkimore të va hz dueshme në drejtim të vl re ësimit dhe kontrolli  t  

të s ëh nd te it publi  k  
E. ët  bas kh ëpunoj em  minist ir në në er a il zimin e kontroll ti  të barnave  

 
 
 
3. uK  ë hs të qendra e Organi az tës Bot rë ore të Shëndetës si ë?  

A. rtS asburg  
B. Br ku sel  
C. oL n ëd r  
D. jG ne evë  
E. otS k oh lm  

 
 
 
4. kaF torët përc ka tues të shëndet ti  përfshijn :ë   

A. af kt ëro t biologjik hd e gj ne e it  k  
B. its lin e jetesë  s  
C. f ka torët social-ekonomik  
D. shtr ri j ne  dhe natyr në  e shërbime ev  shën ed tëso  er  
E. ët  gjitha pohi em t më lart janë të rëv teta  
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5. lëQ limi i edukimit hs ëndet së or është  :  

A. të ndr sy oh jë sjel jl te  s ëh n ed të os re  
B. ët  përmirësojë gjendj en hs ëndetësor  e  
C. A dhe B j ëna  të s ka t  a  
D. ët  infor om jë ën  lidhje em  shëndeti  n  
E. të realizojë pro ej kte hs në ed tëso er   

 
 

DIAGNO ËZ  EM  IMA HZ E EHD  RP O RUDEC A  
DIAGNO KITS E ËT  PË JGR ITH MHS E  
 
 
P 1ajtey   

ëN  dar oi rg a nif ë to ar ak le dar iop ica te it  ë hs ët  i ulur në k hsu tet të:  
A) P en u inom së n ag  aerob të   
B) eV rs tnema it pl larue   
C) Pneumotor ska it  
D) siC t eve   
E) P en u inom së n ag  anaerob të   
 
 
 
 
P 2ajtey    

arusihS t pl ue r la e ve id ne ot h ne  n :ë   
A) daR i fargo i d eh  TC   
B) eV ët m ën  dar i go ar if   
C) eV ët m në C  T  
D) ëN  rgoke a if   
E) eV t më  ën  sar te të p ta ol ijgo së pl ue rale  
 
 
 
 
P 3ajtey    

iC li arap metër arobal to ir k është gjit ënomh  i rr itur ën  is ndromën Cushin ?g   
A) ok rtiz ilo  iru nar  
B) tr na s ma i azan t  
C) l ue k ico tet  
D) CA TH plaz tam ik  
E) EHD A-sul taf  alp z am tik  
 
 
P 4ajtey    

aV r ug  gl bo inik ën  meh ogl bo i ën n e një të rr ruti i amron l ak  pë br ërje is  ëm  posht :ë   
A) dy av rgje alfa ehd  yd  av rgje ateb   
B) dy av rgje al af  ehd  yd  av rgje ateb   
C) n ëj  grav  la fa ehd  një av rg b ate  



 
 
D) ëjn  av rg afla  ehd  yd  av rgje ga am   
E) dy av rgje al af  ehd  yd  av rgje ga am   
 
 
 
P 5ajtey   

liC i agn  shënju se it tu om r la  mu dn  ët  gjen ted  në vl are  ët  rr i ut ra ajg të n ëj  tumo ir  n ue r eo nd ko rin?  
A) a tn igj ne i onicrak  bme rion la  (CEA)  
B) fla a ef t po rot ie na ( FA T)  
C) krom go rani an  A  
D) a tn igj ine  p lo i tpep idik i odn r (TPA)  
E) AC  15-  3  
 
 
 
P 6ajtey    

liC i agn  ëk to rap a artem  la arob tor ki  të alter rau  dnum  ët  tr oge ëj  për izge stencën e një çrr lluge i im  në gjendrën it roid ?e   
A) Siderem ai   
B) Kr tae inin me ia  
C) oK l etse rol me ia  
D) ozA t me ia  
E) LDH  
 
 
 
P 7ajtey    

liC i hsë të t se ti id a tsong ik i bif r ëzo s ic st ki ?e   
A) h le ki o t gomo ra aif  em  rezo ul ci no  të la tr ë e toraks ti   

)B  br kno os ok p ai   
)C  ips rom te ria  

D) testi i djersës  
E) nihs ti rg afia up l nom are  
 
 
 
P ey tja8  

liC i kab ter ah s te  em  hs pesh ën  fl ogo ëz n su up r ta i ?ev   
A) St fa il ukoko  pe iderme ti is  

)B  Dipl oko uk   
)C  St fa il koko u ua r ue s  

D) St per t oko ku f lake   
E) S rt pe t oko ku viridans  
 
 
P ey tja9   
Me ic ël n rr gu ë el me i on h ne  nga orga in zmi lë ëdn t e nok t tsar it ro ganik j do ik hidrosolu ib l?  
A) ker tale  

)B  h ape ti ek   
)C  up lmonare  

D) em  ëp shtymë  
E) aner le  
 
 
 
P ey tj 1a 0   

iC la s neh jë dar iol go ji ek  ok nfi mr on hs ne j ta  ap t go nomo it ek  ët  një ko lu iz no i int se it lan  të dys uh ar?  
A) ni ev le aeri ek  bm i diafr ga ëm  

)B  ni ev le a re i ek  nën di rfa a ëg m  
)C  evin le hidro ae ir ek  int se it an le 



 
 
D) po acit te  difuz abdominal  
E) ar diot nar s ap r ëzne  d ufi ez  a db omi an le  
 
 
 
P ey tj 1a 1  

ëN  sar t ni  e një art u em  mus luk are uk  dyshohet de he ëp r një ameh tomë p so t-trau tam ike, te nk i ak  diagn so tike më e përs th a st hme  
ës ëth  :  
A)  TC  
B) daR i fargo i z no la e  
C) eX ror fargoida  i  
D) Sh ni ti farg i  
E) ifargokE   
 
 
 
P ey tj 1a 2   

ëN se ën  një cap i ne t syd hoh te  ëp r ep rfor ca i no  int se it an l, ic li nimazke i im  i tsn r mu ne tal duh te  kër auk r urgj ne tisht?  
A) gokE ra if  a modb ni ale  
B) daR i fargo i em  b muira  e aparatit tr ëte s  
C) Kli ëz m em  nok tr tsa  hidrosol ëbu l  
D) K il zëm em  pod io nok trast  
E) daR i ifargo  a db omi an le  
 
 
 
P ey tj 1a 3   

gokE rafiki ths  një ci its t laner  i thjeshtë do ët  par qa it je :  
A) Anek ego  n  
B) Hipere ok neg   
C) Hi okeop gen  
D) I oz e ok neg   
E)  eskiM  
 
 
 
P ey tj 1a 4   

liC i zke aminimi hsë ët  ëm  i ëp rs tath s mëh  ën  dn j ke j ne  e uce ri ës  ët  s më undjes së një ap ci ne ti me nap kr ae tit akut?  
A) E CR  P  
B) Kol gna io- MR   
C) Kol gna i go r fa ia  
D) MR  ba d mo i an le  
E) gokE r fa ia  
 
 
 
P tey aj 51    

liC i është ke az minimi i ëp zr gj hde ur ën  st du imin e p la cës kockor ?e   
A) Radi go ar fia  
B) Angi go raf ai   
C) TC  
D) gokE rafia  
E) RM  
 
 
 
P tey aj 61    

ëN  ts adifikimin e tum iro t omlup n ra  ic la e hd në ë dar io ol gjike është me e përdorshm ?e   
A) Sh ni ti farg ia pulmo an re 



 
 
B) TC tora ak le ap  ok tn ra ts   
C) Bronkos ok pia  
D) daR i fargo ia e t ro a isk  t  
E) CT  ot r ka la e em  mjete artnok s it   
 
 
 
P ey tj 1a 7  
P tneica  05  vj çe , me ipe sode he am t ru ie dhe ek go ar if  agen ti ev  ëp r ak l uk l zo ën renale. iC li ke zam ni im instrumen at l është  
d ëty s ?ro   
A) Radi fargo i e a ap r ita t ru inar  
B) E gok r ifa   
C) P ei lo-RM  
D) Ur go r  ifa  
E) Uro- CT   
 
 
 
P ey tj 1a 8   

ruK  dys nehoh  lk ini ik s th  p rë  rf aktura të m ine s uk t p tso -trau tam ike, ic li ekzaminim instrumenta është më i ind ki au ri?  
A) daR i fargo ia kon ev ncionale  

)B  RM  
)C  E gok r aifa   

D) Artro- MR   
E) Artro-TC  
 
 
 
P ey tj 1a 9  
Një rg ua id agn tso i ehok t ën  mam ogr fa i em  mikro ka çl ifikime parenkim la e. ërafÇ  zke am ni mi i do ët  ëk rkonit ëm  tej?  
A) aG l ka t go r fa i  

)B  aG l ka to-RM  
)C  Bi spo i e dr je tu ra  e gok r ifa kis th   

D) Bi spo i s et reo at ksike  
E) gokE ra if   
 
 
 
P ey tj 2a 0   
Kur d sy h eho t rëp  ikt re  sbo tr ku tiv ic li ekzaminim inst mur ne tal ëk rkohet filli im sht?  
A) Kol gna io-RM  

)B  E CR P ne( d so co ip c er tr go ra ed  c lo a gn io-pa cn r ae t go ar phy)  
)C  TC  a modb i an le  

D) E gok ra if  a modb inale  
E) TC  a modb i an le em  ok tn rast  
 
 
 
P ey tj 2a 1   
Gad lo i an  l( ëdnë  tnok r tsa i) ak ol n ab r ir err në  hemato-enc lafe ike në lic ën s ti au t ?ë   
A) tev ëm ën  r sa t të ap tol go ji ev  n oe pl za ike  

)B  ev ët m ën  r sa t të ap to ol jg i ev  n poe l za ike lam inje  
)C  ruk  mëd tohet eirrab ra h ame to-e cn fe alike  

D) asn ëj herë  
E) g nomhtij ë  
 
 
 
P ey tj 2a 2 



 
 

liC i zke aminim dar iol go j ki  hsë të ëm  i athsrëp tshmi për vlerë is im n e ndërliki evem  të pankr ae t ti it ka ?tu   
A) gokE ra aif  abdomin la e  
B) daR i fargo i dba omi an le  
C) Kol gna io-RM  
D)  TC  
E) TC  azab l  e  
 
 
 
P ey tj 2a 3   
Një i s umë rë 07  vj çe  vlerës ho et si poz ti iv për narp inë e gj ka ut ën  feçe. ëN se bm i ëzab  të kësaj ët  dhëne ëd  ët  dydhonit për n  ëj  
l ze i no  poen l za ik intesti an le c li i zke aminim od  ët  ehud j rëp  sodnev j ne  e një id ag on ze të si ug r ?t   
A) lK i amz   
B) Kol poksono ia e C  T  
C) TC  a modb ni ale  
D) K il amz  em  pod io nok trast  
E) Kol no sigmoidosk po ai   
 
 
 
P ey tj 2a 4   

liC i hsë të rub i im  ene r jg itik që ëp rdor te  në RMN?  
A) Rrez te  i arfn  ët  k qu e  
B) uF s tah  engem tike  
C) daR iaci ino  i joniz au r  
D) V la ët  G  
E) Ultratingu ll i  
 
 
 
P ey tj 2a 5   

liC i hsë të asp tke i dar iol go j ki  tip ki  i ev rsam itne t pl ue r la ?  
A) apO cit ite  nodular  
B) Z ano  ët  ar diotr na s erap n sëc  apik la e  
C) Z ano  ët  ar diotr na s ap ren sëc  b aza le  
D) apO cit te  lazab  em  ub z në  e si ëp rme konka ev   
E) apO cit te  lazab  em  ub z në  e si ëp rme kon ev kse  
 
 
 
P ey tj 2a 6   
P ecor s te  e ndryshme p ta ol go j eki  ëq  zh liv loh ne  ën  akcok  d eh  në kyçe ar dio ol gji sik ht shoqë hor ne  me  :  
A) dN ryshi em  ët  d sne itet ti  k co kor  
B) dN ryshi em  ët  ts r ku turës ok ckore  
C) dN ryshi em  ët  for ëm  s  
D) Asnjë  
E) ëT  ijg t ah  ëk to ëm  al rt  
 
 
 
P ey tj 2a 7   

ëN  karf t nëru  e de ëg s ët  gj ëble r us( b rep ios at le) r da iolo jg i ik hs t  :  
A) Peri so ti ebm tet i p na rd yshuar  
B) Peri so ti ed struktohet  
C) ajiV  e th ey jr es kal no  en  f ume r  
D) ivE d ne t teho  hip re tr fo i ok ckore  
 



 
 
P ey tj 2a 8   
Një cap i ne t me ra t re i tapo i lbo ti er na te peri ef ir ek  id agnoza ev n od s te  me:  
A) Angio MR   
B) Angio CT  
C) E ok col ro - oD ppler  
D) Angi go ra  if  
E) CT  azab le  
 
 
 
P ey tj 2a 9  

ëN  ëjn  ap ic tne  em  t amuar  kraniale ic li ëthsë  zke aminimi ab zë?  
A) daR i fargo i kr aina le  
B) MR  ekilafecne   
C) TC  ekok   
D) MR  tru tip   
E) Asnj  ë  
 
 
 
P ey tj 3a 0   

ëN se një cap i tne  dys oh het p rë  një s umë ndje i fn al matore kr no i ek  int tse i an le me a ën  ët  ic l ti  ekzaminim ev ndoset d ai gn ?azo   
A) Entero- MR   
B) daR i fargo i e a ap r ita t tret së   
C) Entero-CT  
D) Colo sn igmo di oskop ai   
E) ifargokE   
 
 
 
P ey tj 3a 1   

ëN se d sy h ino  ëp r lobme i up l om n era  ic li mazke inim i tsn rumen lat  lejon të vendosni diag on zë ?n   
A) Radi go ar fia  
B) TC  ot r aka le  
C) Angio TC  t akaro le  
D) gokE ra aif  snart -ez fo a aeg le  
E) Ekokardiogr fa ia  
 
 
 
P ey tj 3a 2  
Ci al  ëthsë  ajrerp  tpo mi la e e ëp rdorur ën  HRC  ?T  
A) 1-2 mm   
B) 2-3 mm   
C) 1 c  m  
D) 0.1 n  m  
E) 4-5  mm  
 
 
 
P ey tj 3a 3   

rE rësi tem  ën  of r ëm  iv j hsa  ( si hs i an t e tre in t) aj në kar ka teristikë e  :  
A) bro kn tke azisë  
B) atel atke zës  
C) sa tmës br kno iale  
D) p en u om p ta i ev   
E) ba c ise t  
 



 
 
 
 
P ey tj 3a 4   
Fi ug ra hidroa re i ek  e rr ubmu lla tëk  me str utku rë jo të jn ëtr tja s emh  e pë br ërë n ag  n ëj  e rr ës mi  n ag  ana e poshtme me formë  
gjysmë enëh  dhe ëjn  pjesë e tejduks emh  n ag  a an  e s emrëpi  i ok rr se pon nod  sh af qjes r da iol go ij ke up l nom are ët  nj :ë   
A) abc ise  up oml an r  
B) ke ni ukoko  pulmonar  
C) pne mu op ta ie  
D) h re nie ig afra amg le  
E) zatkeknorb ie  
 
 
 
P ey tj 3a 5  

irK ter r da iol go j ki  ëq  s nokh  ën  fa rov  të një no ud il  pul om an r lam i jn  aj :ën   
A) of r am  jo e rr uge llt  
B) b ëzu t jo të rr lluge ta  
C) mu asegn  e ka çl ifiki evem  ose ka kifiçl im te  ke sc ne t ir ke  
D) të gj ti ha ëp rgjigjet më al rtë  
E) nsa jë n ag  ëp rgjigjet më al rtë  
 
 
 
P ey tj 3a 6  
P rë  vl sëre imin e er t or p ire t eno u ,tim  më yn ra e zgjedhur ësht :ë   
A) urogr fa ia  
B)  TC  
C) E gok r aifa   
D) R te r npo eumoperito un ime   
E) RM  
 
 
 
P ey tj 3a 7   

liC i ni d është ëm  r size t ne t n ad j rr ze ati tim :  
A) eT sti uk li  
B) Lë uk ra  
C) uM s luk i i ts r ji uar  
D) avO ri  
E) iletipE   
 
 
 
P ey tj 3a 8   

liC i nimazke im laer iz teho  ëp r vler së imin e tendi on pa it ev  Akiliene:  
A) gokE ra aif   
B) daR i go rafia  
C)  MR  
D)  TC  
E) eX r go r fa ia  
 
 
 
P ey tj 3a 9   

ëN  cilin r tsa  kë okr het ëq  ët  realiz eho t jn ë ok langiografi perkutan :e   
A) Kol sice tit kr no ik  
B) kI t re  sbo tru tk iv  
C) Kol ile t zi aë  
D) riC rozë lib iare  
E) apeH t ako rcinome 



 
 
 
 
 
 
 
 
P ey tj 4a 0   

ëN  ëjn  ap ic tne  em  meh ta eme ëz  duhet r lae izuar:  
A) Radi fargo i e apa r ita t t er t së  em  c no rt ast me barium  

)B  Radi go r fa i e thj ëthse  e ittrapa t tretë  s  
)C  Radi go r fa i kur cap i ne ti ës ëth  es lë l  

D) E gok ra if  e pjes së  të si ëp r em  ab od mi an le  
E) odnE s ok pi  
 
 
 
 
 
P ey tj 4a 1  

ëN  tsar in e ëjn  eh mat emo  um s uk l era  sop t- trau tam i ek  në ni ev l të k fo shës, ci al  është t nke i ak  i zam herike më e përshtat mhs ?e   
A) E ok tom go r fa ia  

)B  eX r go rafia  
)C  Endos ok pia  

D) TC   
E) daR i fargo ia  
 
 
 
P ey tj 4a 2   

ëN  vl sëre imin e karf t ru a ev  ok c ok re ic la t nke i ëk  id agnosti ek  i am z eh ir ek  brëp ën zgj hde j ne  e ap r ?ë   
A) daR i fargo ia id r ke te  

)B  Shi tn i farg ia ok ckore  
)C  RM  

D) TC   
E) gokE ra aif   
 
 
 
P ey tj 4a 3  

ëN  sar t të obme l ësi  up l anom re zke am mini i im za her ki  ëm  i ëp rshtat hs ëm është:  
A) TC  s rip ale  

)B  daR i go r fa i  
)C  RM  

D) E ok col ro  D ppo ler  
E) PET  
 
 
 
P ey tj 4a 4  
Shen aj  r da iol jgo i ek  e k“ ëp ëcu s jerp  rurd i” ës ëth  ak r ka ter kitsi ë e:  
A) T rte da ës F la lot  

)B  Sten azo  e ra t re ies pul om nare  
)C  eD f ke ti ni ter nev rt i uk lar  

D) cuD tus atob lli aper ut  s  
E) K rao t ca i no  i aortës  
 
 
 
 
P ey tj 4a 5  



 
 
“Nish ”a  hsë të s ëjneh  r da iol jgo ike d ai gn tso ike e  :  

A) Ulç sëre  tpep i ek  të st mo akut  
B) Ulç sëre  ud od ane le  
C) naK c tire  ët  sto am kut  
D) Sten zo ën e duodenit  
E) ecnaK r ni  e ez fo agut  
 
 
 
P ey tj 4a 6   
 
Ci al  ëdnël  ëp rdoret is  l ëdnë  k no rt itsa  e inj ke t au r i.v ajg të r ae il miz it ët  ?TC   
A) Sul af ti i bar mui  ti  
B) Gadoli an   
C) doJ i hidrosol ëbu l  
D) ijU   
E) teM ilcelul azo   
 
 
 
P ey tj 4a 7  

ëN  vl sëre imin e ev shit ët  mes më  em t ado  e zgj uhde r është:  
A)  TC  
B)  MR  
C) daR i fargo i  
D) gomoT ar fi  
E) TC  em  rezolu ic no  të lar ët   
 
 
 
P ey tj 4a 8  
Ci al  agn  ëk to qel azi  është ëm  e dn jes mh e nd ja  rr taze i im t?  
A) L mi f co itet  
B) Astr ico tet  
C) eH pat ico tet  
D) Miocit te   
E) ueN ron te   
 
 
 
P ey tj 4a 9   

tlU rating lu li ësh ët :  
A) E en rgji nakem ike  
B) ëM nyrë e tr refsna imit të ener jg i ës  ën  h pa sira boshe  

)C  Nj isë  el neme tare e ener jg isë  
D) Dritë e kud sh em   
E) aV lë me r da iofre uk en ëc   
 
 
 
P ey tj 5a 0   

iC la është met ado  ëm  e ëp r od r ru  ën  jerd timin e sknup ionit ukrep at n të rrugë ev  bi ail r ?e   
A) E gok ar aif   

)B  RM  
)C   TC  

D) Kol gna i fargo ia ne d vo enoz  e  
E) CRE P  
 



 
 
 
 
P ey tj 5a 1   
Ci al  është em toda i zam h re ike e zgj de h ru  ën  st du imin e ib ruf kacio in t ak roti ?d   
A) Angi go ra  if  
B) gnA io- MR   
C)  MR  
D) Eko-dopler  
E) CT  
 
 
 
P ey tj 5a 2   
Radi dno jes rëmh ia i odn re rav i no  në prëp uthje me:  
A) kA t ivi t te in im t to ik  
B) O sk igj ne imin  
C) Asbest zo ën  
D) iS l oki zën  
E) dnI in adip zo   
 
 
 
P ey tj 5a 3   

zoD i airtem  vl ëre s no :  
A) S sa i ën  e rr taze i tim  ët  ëp r ht ti ruh  n ag  or ag n zi mi hd e qeli taz  e it  j  

)B  Sa is ën  e rr taze i tim  ët  ëtfa  të s akh tërrojë leq i az t e organi mz ti   
C) Një disi lp i ën  unike  
D) iL dhj ne  idim s s sa i ës  të rr autaze r ehd  lloj eve  të ndrys mh e të ra id ca i no it  
E) hS p se h ët s ëni  e t omu re ev  ën  ar port me d azo t e rr ze ita im  t  
 
 
 
P ey tj 5a 4   

ëN  sar t so t nepoe ie ke az minimi r da i go raf ki  standart:  
A) P kacrë t no  diagnoz në  në azaf  ët  avan uc ara  
B) Zë nev dës no  em t do ta  vler së uese min are lo- sned itometrike  
C) Percakt no  diagn nëzo  në tazaf  e hershme  
D) Vl ëre s no  h bmu j ne  kockore  
E) kuN  ka vlerë  
 
 
 
P ey tj 5a 5   
Ost oe d ne sitom te ia (D XE A):  
A) P kacrë t no  diagn zo ën në azaf  ët  avan uc ara  
B) Zë nev dës no  em t do ta  vler së uese min are lo- sned itomet kir e  
C) Percakt no  diagnoz në  në tazaf  e hershme  
D) Vl ëre s no  h bmu j ne  kockore  
E) kuN  ka vlerë  
 
 
 
 
P ey tj 5a 5   

liC i hsë të dn ryshi im  mi sid  TC  dhe RM:  
A) kuN  ak  as ëjn  dn ryshimi mi id s TC  dhe MR   
B) TC  është një em t ëdo  lv er së imi mult api rame rt ike që var te  n ag  d sine t ite   
C) MR  ës ëth  ëjn  em t ëdo  vlerësi im  tlum i par tema r eki  ëq  kun  ëp rdor rr taze imin e j no izuar  
D) ëN  MR  n ku  drëp or ne  lën ëd  kontr sa ti  
E) MR  ës ëth  ëjn  em t ëdo  onom param te rike 



 
 
 
 
 
 
P ey tj 5a 6  

tefoT  ja ën  kar ka teristikë :e   
A) Artr iti  ps ro iat ki   
B) Skleroder ësim   
C) Artr iti t akut ug toz  
D) Artr apo t ësi  kr no i ek  n ag  guta  
E) Os traoet r zo ës oer zi ev   
 
 
 
P ey tj 5a 7   

vA ant hza  i MR :  
A) Është një mazke inim om n apo rametrik  
B) Është sh mu ëpl na she  
C) aK  sok to të ul të   
D) aK  ëhok  të shk ru ët r zke aminim  
E) kuN  ak  uk n ëd ir dn ki ica one  
 
 
 
P ey tj 5a 8   

ëN  vler misë in e surre lan eve  mazke ini im  i am z eh rik i zgj de hur së h ët :  
A) MR   
B) C  T  
C) E gok r aifa   
D) Angiogra aif   
E) Ur go r aifa   
 
 
 
P ey tj 5a 9   

liC i rub im ener tijg ik ëp r od ret në ek go ra if ?  
A) Rr aze t imi  j zino ues  
B) aV lët nakem ki e  
C) Rrez te  in arf  ët  kuqe  
D) Rr aze t mi i el tke r mo ga en t ki   
E) tezerR  amag   
 
 
 
P ey tj 6a 0   

ëN  ic lën agn  ëk to së um ndje ët  ëm l iç së di azonga  em  ami z eh  n ku  ak  vlerë?  
A) tapeH it ak tu   
B) St ae t ëzo   
C) riC r  ëzo  
D) bA c se   
E) Hi rep t sne i no  p ro tal  
 
 
 
P ey tj 6a 1   

MR  rëp dor:  
A) Radi fo r ke u cne ën  
B) Rr aze t mi  j ino zues  
C) Ul art tinguj  
D) Rreze in arf  të kuqe



 
 

)E  Rr eze   X  
 
 
 
P ey tj 6a 2   

rëdnuK i dn i cak oi n ba sol tu  i MR  në p ta ologji ët  kardio- av skulare ës ëth :  
A) Pace- am ker  
B) Kl tsua rof bo ia  
C) K il pse tem ali ek  ki ur r jg i ak le  
D) P or t aze   
E) Obezit ite   
 
 
 
P ey tj 6a 3   
Vl ëre si im  i sinem q eve  r lae izohet me:  
A) daR i fargo i  
B) E gok r ifa   
C) Sh tni ig far i  
D) Radi fargo i nihs+ tigrafi  
E) RM  
 
 
 
P ey tj 6a 4   

liC i lloj rr aze t imi  ëp r od ret në TC ?  
A) rtlU avj lo l ëc   
B) Ul art tingull  
C) ezerR   X  
D) V la ë el tke r mo agn te ki e  
E) fnI ra të kuqe  
 
 
 
P ey tj 6a 5   

ëN se dyshoh te  rëp  një lit ëzai  të rr gu ë ev  biliare ic la është t nke i ak  di ga nosti ek  e zgj de hur në vënie të id ag on ëz s?  
A) gokE ra aif   
B) Ekokolor- oD ppler  
C) Sh tni ig ar fia  
D) MR   
E) CT  
 
 
 
P ey tj 6a 6   

ëN  vl ëre s mi in e një poen l za ie të syd h rau  ën  orp s at të ic la t nke i ëk  gaid n so t ki e do ët  i hs te më e pë dr orshm ?e   
A)  TC  
B) Angi go raf ai   
C)  MR  
D) okE t gomo r fa ia em  s no dë ne dor ke tale  
E) daR i fargo i modba i an le em  infusi no  em  ab rium  
 
 
 
P ey tj 6a 7   
PET ës :ëth   
A) fargomoT i el ke tr mo agn te i ek  p iso tr ino ke  
B) Tom fargo i e cil oi ad le p iso tronike  
C) Tom fargo i em  me ision ët  p zo itron eve  



 
 
D) oT fargom i em  sime ion ët  prot no e ev   
E) Asnj  ë  
 
 
 
P ey tj 6a 8   

ëN  ost opoe or :ëz   
A) saM a cok kore z gov lë oh te  ehd  r de ukt eho t mrëp b ja t aj  minerale e matr ki sit ok cko  r  

)B  aM sa okcok re r hu te   
)C  aM sa ok kc ore vz go lë oh te  ehd  ru eh t rëp mb ja t aj  minerale e matr ski it kockor  

D) asaM  ok kc ore rritet  
E) ëV r et t eho t rëp thi ht je kockore  
 
 
 
P ey tj 6a 9   
Radio ol jg i ik s th  ërug t lib iarë j na ë:  
A) eV t më  radi po a ëk   
B) eV ët m r da iotrans ap r tne   
C) kiM  s  
D) Radi kapo  dhe mi sk   
E) daR i kapo ë, r da i to r na s ap r ,tne  miks  
 
 
 
P ey tj 7a 0  
Ci al  agn  ëk to ap tol jgo i mund të j pa i metast aza  k co kor ?e   
A) aK rci amon  e pr so ta ët  s  
B) aK rci amon  e o av rit  
C) Me nal oma  
D) aK rc ni oma pulm no are  
E) aK rci amon  ok lonit  
 
 
 
P ey tj 7a 1   
Vl ëre si im  po t mi al i pro ts at së  r lae izohet me:  
A) gokE ra if  em  rru ëg  us prapubike  
B) E gok r ifa  em  rru ëg  tra sn rek at le  
C)  TC  
D) MR   
E) siC t go r ifa   
 
 
 
P ey tj 7a 2   

ëN  vl sëre imin e pa aerkn t ti it a tuk  është i rëndësishë :m   
A) gokE ra aif   
B)  MR  
C)  TC  
D) Radi go ar fia  
E) Sh ni tigr fa ia  
 
 
 
P ey tj 7a 3  
P rë  dn j ke j ne  e uce r ësi  të snart plan it t r nae l pë dr or :te   
A)  TC  
B) MR  



 
 
C) Ur go r aifa   
D) gokE ra aif + oke col ro - ppoD ler  
E) daR i ifargo  a db omi an le  
 
 
 
P ey tj 7a 4  
Sp idno l lo ist aze  akrak t re zi oh te  nga:  
A) Rrës tiqh je agn  pr apa  e tru ip t ët  ev tr be rë  s  
B) Rrës tiqh je lat are le e tr ipu t të ev rt be rës  
C) karF turë e t tipur  të ev rt be rës  
D) Rrës tiqh je agn  ëp r ap ar  e tr pu it të ev rt be rës  
E) nsa j  ë  
 
 
 
P ey tj 7a 5   
Ci al  është em toda e ëp zr gj hde ur ën  studimin e ma em all ev :  
A) Mammogra aif   
B) E gok r aifa   
C) eX r do i farga ia  
D) NMR   
E) eT rm go r fa ia  
 
 
 
P ey tj 7a 6   

ëN se d sy hoh te  rëp  ev sh ëk  po il sik tik ,e  ur fargo ia hsë të një ke z ma ini :m   
A) yD tës ro   
B) Thel ëb s ro  ën  ev n sod ej  diagnoze  
C) aB s ëkh s rëqoh ues i shin it gra if së  
D) eQ  n ku  ak  asnjë vlerë  
E) I ap  evëz n ëd us se ëh m  
 
 
 
P ey tj 7a 7   

aS  lobe ak  um s rëkh ia e jd a ht të?  
A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
E) 5  
 
 
 
P ey tj 7a 8  

ëN  tsar in e ëjn  pa kn r tae i it  kr no ik ci il  zke aminim um nd ët  ja ip  ët  hd ë an  ëm  të plota  ?  
A) riW s argognu f ai  r te ro rg ade  
B) Sh tni ig ar fia  
C)  TC  
D) Radi fargo ia abd mo inale  
E) Angiogra aif   
 
 
 
P ey tj 7a 9  
Një rg au  d gai nosti ehok t ën  ma gom r fa i me mikro k la çifikime parenki am le. ërafÇ  zke aminimi do ët  rëk k ino t më tej?  
A) aG l ka t fargo i 



 
 
B) laG akto- MR   
C) Bi ispo  e erd j raut  ekogr ifa k thsi   
D) Bi po si st oere t ska ike  
E) ifargokE   
 
 
 
P ey tj 8a 0   

ruK  dys tehoh  rëp  ki t re  sbo tr ku it v ic li ekzaminim ni str mu atne l ëk kr oh te  f lli i im sht?  
A) Kol gna io-RM  
B) E CR P odne( scop ci  er tr go r eda  c lo a gn io-pa cn r ae t go raphy)  
C) TC  a odb minale  
D) gokE ra if  a modb ni ale  
E) TC  animodba le em  ko tn rast  
 
 
 
P ey tj 8a 1   
G da lo in ui mi (l ëdnë  nok rt asti) ak l no  ab rrierr në  h ame to-enc afe like në c li ën is tua ?ët   
A) ev tëm në r tsa  të ap tol jgo i ev  alpoen zike  
B) tev ëm ën  r tsa  të ap tol jgo i ev  n oe p al z ki e lam inje  
C) uk r dëmt eho t rrab iera h ame to-e cn afe lik  e  
D) nsa hëj erë  
E) jg ti ënomh   
 
 
 
P ey tj 8a 2  

liC i zke aminim dar iol go j ki  hsë të ëm  i athsrëp tshmi për vlerë is im n e ndërliki evem  të pankr ae t ti it ka ?tu   
A) gokE ra aif  abdomin la e  
B) daR i fargo i a db omi an le  
C) oK l gna io- MR   
D)  TC  
E) TC  ba az l  e  
 
 
 
P ey tj 8a 3   
Një i s umë rë 07  vj çe  vlerës ho et si poz ti iv për narp inë e gj ka ut ën  feçe. ëN se bm i ëzab  të kësaj ët  dhëne ëd  ët  dydhonit për n  ëj  
l ze i no  poen l za ik intesti an le c li i zke aminim od  ët  ehud j rëp  sodnev j ne  e një id ag on ze të si ug r ?t   
A) ilK z am   
B) Kolonos pok ia e TC  
C) TC  a odb minale  
D) Kliz am  em  pod io nok trast  
E) oK l no sigmoido ks op ai   
 
 
 
P ey tj 8a 4   

liC i hsë të rub i im  ene r jg itik që ëp rdor te  në RMN?  
A) Rrez te  in arf  ët  uk qe  
B) uF s tah  engem tike  
C) daR i ca noi i i joniz au r  
D) aV lët  G  
E) Ultratingul il   
 
 
 
P ey tj 8a 5  



 
 

liC i hsë të asp tke i dar iol go j ki  tip ki  i ev rsam itne t pl ue r la ?  
A) Opacit ite  nod alu  r  
B) Z ano  ët  ar diotr na s erap n sëc  apik la e  
C) Z ano  ët  ar diotr na s ap ren sëc  b aza le  
D) Opacit te  lazab  em  ub z në  e si ëp rme konka ev   
E) capO ti et lazab  em  ub z në  e si ëp r em  kon ev kse  
 
 
 
 
 
P ey tj 8a 6   
Një cap i ne t me ra t re i tapo i lbo ti er na te peri ef ir ek  id agnoza ev n od s te  me:  
A) Angio MR   
B) Angio CT  
C) Ekocolor- oD ppler  
D) Angi go ra  if  
E) TC  ba az l  e  
 
 
 
 
P ey tj 8a 7  

ëN se një cap i tne  dys oh het p rë  një s umë ndje i fn al matore kr no ki e int se it an le em  na ë ët  ic il t ekzaminim ev ndoset d ai gn ?azo   
A) Entero- MR   
B) daR i fargo i e a ap r ita t tret së   
C) Entero-TC  
D) Colon is gmo di oskop ai   
E) fargokE i  
 
 
 
P ey tj 8a 8   

ëN se d sy h ino  rëp  lobme i up l om n era  ic li mazke inim i tsn rumen lat  lej no  ët  ev ndosni diag on zë ?n   
A) daR iog ar fia  
B) TC  t karo ale  
C) Angio TC  t akaro le  
D) gokE ra aif  snart -ez fo a aeg le  
E) Ekokardiogr fa ia  
 
 
 
P ey tj 8a 9  
Ci al  ëthsë  ajrerp  tpo mi la e e ëp rdorur ën  HRC  ?T  
A) 1-2  mm  
B) 2-3 mm   
C) 1 c  m  
D) 0.1 n  m  
E) 4-5  mm  
 
 
 
 
P ey tj 9a 0   

isërE m te  ën  f ro më iv j hsa  ( is  tanihs  e tr ine t) j ëna  ak r ka teri ts ikë e  :  
A) br kno zatke isë  
B) atel atke zës  
C) sa tmës br kno iale  
D) p omuen pati ev  



 
 

)E  isecba t  
 
 
 
P ey tj 9a 1   
Fi ug ra hidroa re i ek  e rr ubmu lla tëk  me str utku rë jo të jn ëtr tja s emh  e pë br ë ër  n ag  n ëj  e rr ës mi  nga ana e poshtme me formë  
gjysmë enëh  dhe ëjn  pjesë e tejduks emh  n ag  a an  e s emrëpi  i ok rr se pon nod  sh af qjes r da iol go ij ke up l nom are ët  nj :ë   
A) ba c ise  pul om an r  
B) ke ni oko ku up lmonar  
C) pne mu op ta ie  
D) h re nie faig ragmale  
E) rb o kn zatke ie  
 
 
 
P ey tj 9a 2  
P rë  vl sëre imin e er t or p ire t eno u ,tim  më yn ra e zgjedhur ësht :ë   
A) ur go r fa ia  
B) TC   
C) E gok r fa ai   
D) R te r npo eumoperito un ime   
E) RM  
 
 
 
P ey tj 9a 3   

liC i ni d është ëm  r ze si t ne t n ad j rr ze ati tim :  
A) tseT i uk li  
B) Lë uk ra  
C) uM s lk i i ts r auji r  
D) avO ri  
E) iletipE   
 
 
 
P ey tj 9a 4  

liC i nimazke im laer iz teho  ëp r vler së imin e tendi on pa it ev  Akiliene:  
A) gokE ra aif   
B) R da i go r fa ia  
C) RM  
D)  TC  
E) eX r aifargo   
 
 
 
P ey tj 9a 5   

ëN  cilin r tsa  kë okr het ëq  ët  r ae liz eho t jn ë ok langiografi perkutan :e   
A) Kol sice tit kr no ik  
B) kI t re  sbo tru tk iv  
C) oK l ile t ëazi   
D) riC rozë lib iare  
E) apeH t ako r nic ome  
 
 
 
 
P ey tj 9a 6   

ëN  ëjn  ap ic tne  em  meh ta eme ëz  duhet r lae izuar:  
A) daR i fargo i e apa r ita t tret së  me ok ntra ts  me barium 



 
 
B) daR i fargo i e thjeshtë e apa tr it t tretës  
C) daR i fargo i kur cap i ne ti ës ëth  esël  l  
D) gokE ra if  e pjes së  të si ëp rme abdomi an le  
E) odnE sk po i  
 
 
 
 
P ey tj 9a 7  

ëN  tsar in e ëjn  ameh t emo  um s uk l era  sop t- tr tamua i ek  ën  nivel të k fo shës, cila është t nke i ak  i zam herike ëm  e ëp rsht ta shm ?e   
A) Ekotomogr fa ia  
B) eX r go r aifa   
C) E dn os pok ai   
D)  TC  
E) daR i go rafia  
 
 
 
P ey tj 9a 8   

ëN  vl sëre imin e f rutkar a ev  ok c ok re ic la t nke i ëk  id agno ts eki  im hza re i ek  ëp rbën zgj hde j ne  e ap r ?ë   
A) daR i aifargo  id r ke te  
B) hS i tn i farg ia ok kc ore  
C) RM  
D)  TC  
E) aifargokE   
 
 
 
P ey tj 9a 9  

ëN  sar t ët  lobme i ës  up l eranom  zke aminimi im za her ki  më i ëp rs ath tshëm ësht :ë   
A) TC  s arip le  
B) daR i fargo i  
C) RM  
D) okE col ro  D ppo ler  
E) PET  
 
 
 
P ey tj 1a 00    

liC i agn  s kurt turat ëm  op s ëth  së htë ëm  i ndjeshëm dn ja  rr ze atimit?  
A) Kola eg ni  
B) Tir dio ja  
C) ëM lçia  
D) eV sh  ak  
E) P acla  ok kc ore  
 
 
 
P ey tj 1a 10    
P ota l go j ai  no ud lare e it roi sed  ts du ioh te  if lli im s th  me:  
A) P da i fargo i e qa sëf  ëp r ni det e buta  
B)  TC  
C)  MR  
D) Sh ni ti farg i  
E) ifargokE   
 
 
 
P ey tj 1a 20   



 
 

ëN  vl ëre s mi in e tu ub j ev  ut re in l nau  rol ët  nër dë is shë :m   
A) Radi go ar fia  
B) Ekotomogr fa ia  
C)  TC  
D) Histers pla i gn o farg ia  
E) RM  
 
 
 
 
P ey tj 1a 30    
Një udon l tiroidi ne  ëq  p iqara tet i gn rohtë në shi tn igra if  um dn  të jet :ë   
A) uG s ëh  endemike  
B) Aden amo  Pl mmu er  
C) aK rci amono  e pa id feren auc r  
D) aK rci amono  ko si if le  
E) Aden amo  bme ri ano le  
 
 
 
P ey tj 1a 40    

ëN se d sy hoh te  kl kini si ht ëp r me b ilo  p lu om n era , radi go raf ai  e ot ar sk it:  
A) kuN  r lae iz eho t asnjëherë  
B) aK  vl ëre  di tsonga ike  
C) Duhet ët  r ae li oz h te  g ij thm no ë  
D) eR a il zohet pas vler së i im t ihs nti rg afik ev nt li im-perf zu ion  
E) aK  dn jes remh i ëm  të madhe se TC   
 
 
 
P ey tj 1a 50    

iC lat aj ën  rak akter tsi i ak t goke r fa i ek  të një st ur kture homogjen ?e   
A) P ainar  e oke s em  in et isn t te  ët  nj je të ët  sh ëp r dn arë në ëm nyrë uniforme  

)B  Pr na ia e oke s em  int ne sit te  të dob  të  
)C  Hi ej  ekitsuka  al terale  

D) Anek nego ci ite  t  
E) P ofrë rcim i mu ir t ët  p mësa   
 
 
 
P ey tj 1a 60    

ëN  vl sëre imin e art u evam  të yf t sëry  r lae izoh te  ijg ht monë nj :ë   
A) daR i fargo i e kokë  s  

)B  eV tëm CT  
)C  eV tëm RM  

D) daR i fargo i ehd  TC  e ok ëk s  
E) daR i fargo i ehd  MR  e ëkok s  
 
 
 
P ey tj 1a 70    
Qa af  vlerës teho  me anë ët :  
A) TC   

)B  RM  
)C  E gok r ifa së  

D) Angi go ra if së  
E) Si gola ra if së  
 



 
 
 
 
P ey tj 1a 80    

ëN  dar oi rg a nif ë to ar ak le dar iop ica te it  ë hs ët  i ulur në k hsu tet të:  
A) P en u inom së n ag  aerob të   
B) eV rs tnema it pl larue   
C) Pneumotor ska it  
D) siC t eve   
E) P en u inom së n ag  anaerob të   
 
 
 
P ey tj 1a 90   

arusihS t pl ue r la e ve id ne ot h ne  n :ë   
A) daR i fargo i d eh  TC   
B) eV ët m ën  dar i go ar if   
C) eV ët m në C  T  
D) ëN  rgoke a if   
E) eV t më  ën  sar te të p ta ol ijgo së pl ue rale  
 
 
 
 
P ey tj 1a 01   

afC rë kupt ino  em  ef tke  oD ppler?  
A) oM d fi i mik  i fr ke u cne ës të t sëfu  të tartlu i lugn l ti  uk r kjo e f nu id t emet ho te  n ag  n ëj  t pur  ën  ël ziv je  
B) oM d fi i mik  i erd jtimit të t sëfu  ët  tartlu in illug t kur kjo e tidnuf  emetohet n ag  ëjn  trup në lë ziv je  
C) oM d fi i mik  i tu sëf  të tlu r ita n ug l til  ruk  kjo e fundit emet ho te  n ag  n ëj  tr pu  ën  lëvizje  
D) P sa q ry im id r tke  i tufës të tlu r ta ingu ll it  
E) P sa q ry im em  zufid ion i ut fës ët  ultr ta ingu ill t  
 
 
 
P ey tj 1a 11   

ëL n ëd t e nok t ar s tit  në TC :  
A) Jep ne  me ëgurr  aro le dhe en evod noze  
B) Nuk ëp r od r ne  af re  
C) P odrë r ne  ev ët m ën  id sa ras et   
D) ëN  TC  e pa titara  tre ët s odrëp ret sul af t ab riu im   
E) ëN  TC  abd mo ni ale j nepe  si pe fr uzion me pi ak   
 
 
 
P ey tj 1a 21    
Ci al  agn  ëk to ap tol jgo i nokrëk  ëp r od r mi in e një angi go ar fie cerbral ?e   
A) kI tus ish me ik  
B) eH mat amo  pe i arud le  
C) Gjen ajd  pe il tpe i ek   
D) Dis ke i im  i ak r to ides  
E) eH m jgarro ia i rtn ca erbrale  
 
 
 
P ey tj 1a 31   

ëN  fa nëz  a uk te 01(  or )ë  të një ska id tne i ec r be ro av ks ular ( )CVA  reperti ëm  i s ph es ëth  në TC  ësht :ë   
A) E ed ma difuze  
B) Hi rep d isne t ite  ap s imda n si t ir im t ët  ël dn ëe të kontras it t inta ev në  
C) ageN tit iv teti  
D) Hi nedop sit ite  fokal  
E) Hi rep d isne t ite  fokal 



 
 
 
 
 
 
 
P ey tj 1a 41    

ëN  ëjn  ap ic tne  ëq  dys oh h te  ëp r ki t su  T CA  ud h te  të r ilae zohet urgj ne tisht?  
A) P ,o  ijg thmo  ën  
B) Asnjëherë  
C) eV ët m uk r yd hs oho h te  për hem arro gji  
D) ëN  p ca i ëtne t të ri jn  në om s ëh  < 45 vj çe   
E) ëN  cap i ne tët në koma  
 
 
 
P ey tj 1a 51   

liC i zke aminim an  lejon të dn j ke im ecu ir ën  e një tav re romeh ra jg ike në ap r ne kimën cerebral :e   
A)  TC  
B) Angi go raf  i  
C)  TC  
D) Angio- MR   
E) MR  ap  k no trast  
 
 
 
P ey tj 1a 61    

liC i ni d është ëm  r size t ne t n ad j rr ze ati tim :  
A) eT sti uk li  
B) Lë uk ra  
C) uM s lk i i ts r auji r  
D) avO ri  
E) iletipE   
 
 
 
P ey tj 1a 71   

liC i nimazke im laer iz teho  ëp r vler së imin e tendi on pa it ev  Akiliene:  
A) gokE ra aif   
B) daR i go rafia  
C)  MR  
D)  TC  
E) eX r go r fa ia  
 
 
 
P ey tj 1a 81    

ëN  ic il n r tsa  k rë ok het ëq  ët  r ae liz eho t jn ë ok langiogr ifa  perkutan :e   
A) A. oK l ce i its t kr no ik  
B) kI.B ter bo str ku it v  
C) C. oK l le i zit aë  
D) D.Ci ëzorr  lib iare  
E) eH.E pat ako rcinome  
 
 
 
P ey tj 1a 91    

ëN  ëjn  ap ic tne  em  meh ta eme ëz  duhet r lae izuar:  
A) Radi fargo i e apa r ita t t er t së  em  c no rt ast me barium  

)B  Radi go r fa i e thjeshtë e tittrapa  rt etës  
)C  Radi go r fa i kur paci ne ti ës ëth  esëll 



 
 
D) gokE ra if  e pjes së  të si ëp rme abdomi an le  
E) dnE pokso i  
 
 
 
 
P ey tj 1a 02   

ëN  tsar in e ëjn  ameh t emo  um s uk l era  sop t- tr tamua i ek  ën  nivel të k fo shës, ci al  është t nke i ak  i zam herike ëm  e ëp rsht ta shm ?e   
A) Ekoto om gr fa ia  
B) eX r go r aifa   
C) E dn os pok ai   
D)  TC  
E) daR i go ar fia  
 
 
 
P ey tj 1a 12    

ëN  vl misëre in e rutkarf a ev  ok ckore ic la t nke i ëk  id agnosti ek  ima rehz i ek  brëp ën zgj hde j ne  e ap r ?ë   
A) daR i aifargo  id r ke te  
B) Sh tni i farg ia ok ckore  
C)  MR  
D)  TC  
E) aifargokE   
 
 
 
P ey tj 1a 22   

ëN  sar t ët  lobme i ës  up l eranom  zke aminimi im za her ki  më i ëp rs ath tshëm ësht :ë   
A) TC  s ip rale  
B) daR i fargo i  
C)  MR  
D) okE col ro  D ppo ler  
E) PET  
 
 
 
P ey tj 1a 32   
Sh ne ja r da iol jgo i ek  e “ ëk p ëcu s jerp  rurd i” ës ëth  ak r ka ter itsi kë e:  
A) teT ra ëd s F la lot  
B) Sten azo  e ra t re i se  pul om nare  
C) eD f ke ti ni ter tnev rikular  
D) cuD tus b to al il  apertu  s  
E) K rao t ca i no  i aortës  
 
 
 
P ey tj 1a 42    
N” is ”ah  është sh ëjne  dar iol go ji ek  di ga n so tike e:  

A) Ulç sëre  tpep i ek  të st mo akut  
B) Ulç sëre  oud d ane le  
C) naK c tire  ët  sto am kut  
D) Sten zo ën e duodenit  
E) ecnaK r ni  e ez fo agut  
 
 
 
P ey tj 1a 52    
Ci al  ëdnël  ëp rdoret is  l ëdnë  k no rt itsa  e inj ke t au r i.v ajg të r ae il miz it ët  ?TC   
A) Sul af ti i bar mui  ti



 
 
B) Gadolini mu i  
C) doJ i hidros ëbulo l  
D) ijU   
E) teM ilcelul azo   
 
 
 
P ey tj 1a 62   

ëN  vl sëre imin e ev shit ët  mes më  em t ado  e zgj uhde r është:  
A)  TC  
B)  MR  
C) daR i fargo i  
D) gomoT ar fi  
E) TC  em  rezolu ic on të lar ët   
 
 
 
P ey tj 1a 72   
Ci al  agn  ëk to qel azi  është ëm  e dn jes mh e nd ja  rr taze i im t?  
A) L mi f co itet  
B) Astr ico tet  
C) eH pat ico tet  
D) Miocit te   
E) ueN ron te   
 
 
 
P ey tj 1a 82    

tlU rating lu li ësh ët :  
A) E en rgji nakem ike  
B) ëM nyrë e tr refsna imit të ener jg i ës  ën  h pa sira boshe  

)C  Nj isë  el neme tare e ener jg isë  
D) Dritë e kud sh em   
E) aV lë me r da iofre uk en ëc   
 
 
 
P ey tj 1a 92    

iC la është em t ado  ëm  e ëp r od r ru  ën  jerd timin e up n sk i no it p re ku at n të rrugë ev  ib l ai r ?e   
A) E gok ar aif   

)B  RM  
)C   TC  

D) Kol gna i fargo ia ne d vo enoz  e  
E) CRE P  
 
 
 
P ey tj 1a 03    

iC la ë ëths  em t ado  i zam heri ek  e gz j de h ru  ën  studimin e bif akru cio in t ak r to i ?d   
A) Angi go ra if   

)B  gnA io- MR   
)C  RM  

D) E ok -dopler  
E)  TC  
 
 
 
P ey tj 1a 13    
Radi dno jes rëmh ia i odn re av ir no  ën  ëp rpu ht je m :e



 
 
A) kA t ivi t te in im t to ik  
B) skO ig nej imin  
C) Asbest zo ën  
D) iS l oki zën  
E) dnI in adip zo   
 
 
 
P ey tj 1a 23    

zoD i airtem  vl ëre s no :  
A) S sa i ën  e rr taze i tim  ët  ëp r ht ti ruh  n ag  or ag n zi mi hd e qeli taz  e it  j  

)B  Sa is ën  e rr taze i tim  ët  ëtfa  të s akh tërrojë leq i az t e organi mz ti   
C) Një disi lp i ën  unike  
D) iL dhj ne  idim s s sa i ës  të rr autaze r ehd  lloj eve  të ndrys mh e të ra id ca i no it  
E) hS p se h ët s ëni  e t omu re ev  ën  ar port me d azo t e rr ze ita im  t  
 
 
 
P ey tj 1a 33    

ëN  sar t so t nepoe ie ke az minimi r da i go raf ki  standart:  
A) P kacrë t no  diagnoz në  në azaf  ët  avan uc ara  
B) Zë nev dës no  em t do ta  vler së uese min are lo- sned itometrike  
C) Percakt no  diagn nëzo  në tazaf  e hershme  
D) Vl ëre s no  h bmu j ne  kockore  
E) kuN  ka vlerë  
 
 
 
P ey tj 1a 43    
Ost oe d ne sitom te ia (D XE A):  
A) P kacrë t no  diagnoz në  në azaf  ët  avan uc ara  
B) Zë nev dës no  em t do ta  vler së uese min are lo- sned itometrike  
C) Percakt no  diagn zo ën në tazaf  e her mhs e  
D) Vl ëre s no  h bmu j ne  kockore  
E) kuN  ka vlerë  
 
 
 
P tey aj 531    

liC i hsë të dn ryshi im  mi sid  TC  dhe RM:  
A) kuN  ak  as ëjn  dn ryshimi mi id s TC  dhe MR   
B) TC  është një em t ëdo  lv er së imi um l it parame rt ike që av r te  n ag  d sine t ite   
C) MR  ës ëth  ëjn  em t ëdo  vlerësi im  tlum i par tema r eki  ëq  kun  ëp rdor rr taze imin e j no izuar  
D) ëN  MR  n ku  drëp oren lën ëd  ko rtn itsa   
E) MR  ës ëth  ëjn  em t ëdo  onom param te rike  
 
 
 
 
P ey tj 1a 63   

tefoT  ja ën  kar ka teristikë :e   
A) Artr iti  ps ro iat ki   
B) Skleroder ësim   
C) Artr iti t akut ug toz  
D) Artr apo t ësi  kr no i ek  n ag  guta  
E) Os traoet r zo ës oer zi ev   
 



 
 
P ey tj 1a 73    

vA ant hza  i MR :  
A) Është një mazke inim om n apo rametrik  
B) Është sh mu ëpl na she  
C) aK  sok to të ul të   
D) aK  ëhok  të shk ru ët r zke aminim  
E) kuN  ak  uk n ëd ir dn ki ica one  
 
 
 
P ey tj 1a 83    

ëN  vler misë in e surre lan eve  mazke ini im  i am z eh rik i zgj de hur së h ët :  
A) MR   
B)  TC  
C) E gok r aifa   
D) Angiogra aif   
E) Ur go r aifa   
 
 
 
P ey tj 1a 93    

liC i rub im ener tijg ik ëp r od ret në ek go ra if ?  
A) Rr aze t imi  j zino ues  
B) aV lët nakem ki e  
C) Rrez te  in arf  ët  kuqe  
D) Rr aze t mi i el tke r mo ga en t ki   
E) tezerR  amag   
 
 
 
P ey tj 1a 04    

ëN  ic lën agn  ëk to së um ndje ët  ëm l iç së di azonga  em  ami z eh  n ku  ak  vlerë?  
A) tapeH it ak tu   
B) St ae t ëzo   
C) riC r  ëzo  
D) bA c se   
E) Hi rep t sne i no  p ro tal  
 
 
 
P ey tj 1a 14    
 

MR  rëp dor:  
A) Radi fo r ke u cne ën  
B) Rr aze t mi  j no izues  
C) Ul art tinguj  
D) Rreze in arf  të kuqe  
E) ezerR   X  
 
 
 
P ey tj 1a 24    

rëdnuK i dn i cak oi n ba sol tu  i MR  në ap tologj ëti  ak rdio-vas uk lare ës ëth :  
A) Pace- am ker  
B) aK l tsu r bofo ia  
C) K il pse tem ali ek  ki ur r jg i ak le  
D) P or t aze   
E) Obezit ite  



 
 
 
 
P ey tj 1a 34    
Vl ëre si im  i sinem q eve  r ozilae het me:  
A) daR i fargo i  
B) E gok r ifa   
C) Sh tni i farg i  
D) Radi fargo i nihs+ tigrafi  
E) RM  
 
 
 
P ey tj 1a 44    

liC i lloj rr aze t imi  ëp r od ret në TC ?  
A) rtlU avj lo l ëc   
B) Ul art tingull  
C) azerR   X  
D) V la ë el tke r mo agn te ki e  
E) fnI ra të kuqe  
 
 
 
P ey tj 1a 54    

ëN se dyshoh te  rëp  një il ëzait  të evëgurr  biliare ic la është t nke i ak  d ai gnostike e zgj de hur në vënie të id ag on zës?  
A) gokE ra aif   
B) Ekokolor- oD ppler  
C) Sh tni ig ar fia  
D) MR   
E) CT  
 
 
 
P ey tj 1a 64    

ëN  vl ëre s mi in e një poen l za ie të syd h rau  ën  orp s at të ic la t nke i ëk  d ai gnostike do të ishte më e pë dr orshm ?e   
A)  TC  
B) Angi go raf ai   
C)  MR  
D) okE t gomo r fa ia em  s no dë ne dor ke tale  
E) daR i fargo i modba i an le em  infusi no  em  ab rium  
 
 
 
P ey tj 1a 74   

ëN  ëjn  ar di fargo i na tero-posteriore ët  tor iska ,t  sinu is  frenik n hdod te :  
A) ëN  ha nërisëp  r te rokar id ake  
B) ëdN rmjet rb injë ev  dhe ste nr umit  
C) diM is ekart së dhe hark tu  pulmonar  
D) ëN  tazab  e um s ëkh ri ,ev  ën  anën laterale  
E) kuN  ge z si ton  
 
 
 
P ey tj 1a 84    
Fl obe farg ia është ëjn  nimazke im mi a hz erik që st du ion:  
A) Ar ret i te   
B) eV na  t  
C) Arti uk l ca ion te   
D) Z rme ën e am j ët  ( atrium+ ev ntrik lu )  
E) rmeZ ën e ajd t ëth  (a uirt m + nev trikul  )



 
 
 
 
 
 
P ey tj 1a 94    
P rë  ev n sod j ne  e dia sëzong  ët  hidron fe r ëzo s ës ëth  e nev jo shme:  
A) MR   
B)  TC  
C) Ur go r aifa   
D) gokE ra aif   
E) daR i fargo i dir ke te r ane le  
 
 
 
P ey tj 1a 05    

ëN  ost opoe or :ëz   
A) saM a cok kore z gov lë oh te  ehd  r de ukt eho t mrëp b ja t aj  minerale e matr ki sit ok cko  r  

)B  aM sa okcok re r hu te   
)C  aM sa ok kc ore zvog lë oh te  ehd  ru eh t mrëp b ja t aj  mi en rale e m ta r ki sit kockor  

D) asaM  ok kc ore rritet  
E) ëV r et t eho t rëp thi ht je kockore  
 
 
 
P ey tj 1a 15    
Radio ol jg i ik s th  ërug t lib iarë j na ë:  
A) eV t më  radi po a ëk   
B) eV ët m r da iotrans ap r tne   
C) kiM  s  
D) Radi kapo  dhe mi sk   
E) daR i kapo ë, r da i to r na s ap r ,tne  miks  
 
 
 
P ey tj 1a 25   
Ci al  agn  ëk to ap tol jgo i mund të j pa i metast aza  k co kor ?e   
A) aK rci amon  e pr so ta ët  s  
B) aK rci amon  e o av rit  
C) Me nal oma  
D) aK rc ni oma pulm no are  
E) aK rci amon  ok lonit  
 
 
 
P ey tj 1a 35    
Vl ëre si im  po t mi al i pro ts at së  r lae izohet me:  
A) gokE ra if  em  rru ëg  us prapubike  
B) E gok r ifa  em  rru ëg  tra sn rek at le  
C) .  TC  
D) MR   
E) siC t go r ifa   
 
 
 
P ey tj 1a 45    

ëN  vl sëre imin e pa aerkn t ti it a tuk  është i rëndësishë :m   
A) gokE ra aif   
B)  MR  
C)  TC  
D) daR i fargo ia 



 
 

)E  Sh tni i farg ia  
 
 
 
P ey tj 1a 55   
P rë  dn j ke j ne  e uce r ësi  të t snar plan it t r nae l pë dr or :te   
A)  TC  
B)  MR  
C) Ur go r aifa   
D) E ok gra aif +ekocolor-D po pler  
E) daR i ifargo  a db omi an le  
 
 
 
P ey tj 1a 65    
 
1 78 . iC la është em t ado  e për gz j ruhde  ën  studimin e m ma le la ev :  
A) Mammogra aif   
B) E gok r aifa   
C) eX r do i farga ia  
D) NMR   
E) eT rm aifargo   
 
 
 
P ey tj 1a 75    

ëN se d sy hoh te  rëp  ev sh ëk  po il sik tik ,e  ur fargo ia hsë të një ke z ma ini :m   
A) yD tës ro   
B) Thel ëb s ro  ën  ev n sod ej  diagnoze  
C) aB s ëkh s rëqoh ues i shin it gra if së  
D) eQ  n ku  ak  asnjë vlerë  
E) I ap  evëz n ëd us se ëh m  
 
 
 
P ey tj 1a 85    

aS  lobe ak  um s rëkh ia e jd a ht të?  
A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
E) 5  
 
 
 
P ey tj 1a 95   

ëN  tsar in e ëjn  pa kn r tae i it  kr no ik ci il  zke aminim um nd ët  ja ip  ët  hd ë an  ëm  të plota  ?  
A) riW s argognu f ai  r te ro rg ade  
B) Sh tni ig ar fia  
C)  TC  
D) Radi fargo ia abd mo inale  
E) Angiogra aif   
 
 
 
P ey tj 1a 06   
Një rg au  d gai nosti ehok t ën  ma gom r fa i me mikro k la çifikime parenki am le. ërafÇ  zke aminimi do ët  rëk k ino t më tej?  
A) G la ka t rgo afi  
B) otkalaG - MR  



 
 
C) Bi po si e tjerd u ra  goke r ifa kis th   
D) Bi po si st oere t ska ike  
E) ifargokE   
 
 
 
P ey tj 1a 16    

ruK  dys tehoh  rëp  ki t re  sbo tr ku it v ic li ekzaminim ni str mu atne l ëk kr oh te  f lli i im sht?  
A) Kol gna io-RM  
B) E CR P odne( scop ci  retr go r eda  c lo a gn io-pa cn r ae tog ar phy)  

)C  TC  a modb i an le  
D) E gok ra if  a modb inale  
E) TC  modba i an le em  ok tn rast  
 
 
 
P ey tj 1a 26    
Gad lo i an  l( ën ëd  ok ntr tsa i) kal no  rab r ei rr në  h me ta o- ne c fe a il ke në lic ën situat ?ë   
A) tev ëm ën  r sa t të ap tol go ji ev  n oe pl za ike  

)B  ev ët m ën  r sa t të ap to ol jg i ev  n poe l za ike lam inje  
)C  ruk  mëd tohet eirrab ra h ame to-e cn fe alike  

D) asn ëj herë  
E) g nomhtij ë  
 
 
 
P ey tj 1a 36   

ëN  një cap i tne  em  t ar u am  nark iale ic li hsë të zke aminimi zab ë?  
A) daR i fargo i kr na iale  

)B  MR  afecne like  
)C  TC   ekok  

D) MR  t ur ip  t  
 
 
 
P ey tj 1a 46    
Një i s umë rë 70 vj çe  vlerës ho et si tizop iv për narp ni ë e gjakut ën  feçe. ëN se bm i ëzab  të kësaj ët  dhëne ëd  ët  dydhonit për n  ëj  
l ze i no  n poe l za ik ni testi an le ic il  zke a nim im od  ët  ehud j rëp  ve sodn j ne  e një id a ng oze të is ug r ?t   
A) ilK z am   

)B  Kol poksono ia e CT  
)C  TC  a modb i an le  

D) Kliz am  em  pod io nok trast  
E) Kol no sigmoidosk po ia  
 
 
 
P ey tj 1a 56    

liC i është rub i im  ene r jg itik që ëp rdor te  në RMN?  
A) Rrez te  i arfn  ët  quk e  

)B  Fus tah  gem ne it ke  
)C  Radi ca ioni i jon zi uar  

D) aV lët  G  
E) Ul art tingu ill   
 
 
 
P ey tj 1a 66    

liC i është asp tke i dar iol jgo ik tipik i ev rsam itne t pl ue ral?  
A) pO ac ti te i nodular 



 
 
B) Z ano  ët  ar diotr na s erap n sëc  apik la e  
C) Z ano  ët  ar diotr na s ap ren sëc  b aza le  
D) Opacit te  lazab  em  ub z në  e si ëp rme konka ev   
E) apO cit te  lazab  em  ub z në  e si ëp rme kon ev kse  
 
 
 
P ey tj 1a 76   

ëN  ëjn  ar di fargo i na tero-posteriore ët  tor iska ,t  sinu is  frenik n hdod te :  
A) ëN  ha nërisëp  r te rokar id ake  
B) ëdN rmjet rb injë ev  dhe ste nr umit  
C) diM is ekart së dhe hark tu  pulmonar  
D) ëN  tazab  e um s ëkh ri ,ev  ën  anën laterale  
E) kuN  ge z si ton  
 
 
 
P ey tj 1a 86    
Fl fargobe ia është ëjn  nimazke im mi a hz erik që st du ion:  
A) Ar ret i te   
B) eV na  t  
C) Arti uk l ca ion te   
D) Z rme ën e am j ët  ( atrium+ ev ntrik lu )  
E) rmeZ ën e ajd t ëth  (a uirt m + nev trikul  )  
 
 
 
P ey tj 1a 96    
P rë  ev n sod j ne  e dia sëzong  ët  hidron fe r ëzo s ës ëth  e nev jo shme:  
A) MR   
B)  TC  
C) Ur go r aifa   
D) gokE ra aif   
E) daR i fargo i dir ke te r ane le  
 
 
 
P ey tj 1a 07    

ëN se një cap i tne  dys oh het p rë  një s umë ndje i fn al matore kr no i ek  int tse i an le me anë ët  ic il t ekzaminim ev ndoset d ai gn ?azo   
A) Entero- MR   
B) daR i fargo i e a ap r ita t tret së   
C) Entero- CT   
D) Colo sn igmo di oskop ai   
E) ifargokE   
 
 
 
P ey tj 1a 17   

ëN se d sy h ino  rëp  lobme i up l om n era  ic li mazke inim i tsn rumen lat  lejon të vendosni diag on zë ?n   
A) Radi go ar fia  
B) CT  tora ak le  
C) Angio TC t akaro le  
D) gokE ra aif  snart -ez fo a aeg le  
E) Ekokardiogr fa ia  
 
 
 
P ey tj 1a 27   
Ci al  ëthsë  ajrerp  tpo mi la e e ëp rdorur ën  HRCT?



 
 
A) 1-2 mm   
B) 2-3 mm   
C) 1 cm  
D) 1.0  nm  
E) 4-5 mm   
 
 
 
P ey tj 1a 37    

rE rësi tem  ën  of r ëm  iv j hsa  ( si hs i an t e tre in t) aj në kar ka teristikë e  :  
A) bro kn tke azisë  
B) atel atke zës  
C) sa tmës br kno iale  
D) p en u om p ta i ev   
E) ba c ise t  
 
 
 
P ey tj 1a 47    
Fi ug ra hidroa re i ek  e rr ubmu lla tëk  me str utku rë jo të n ëj tjart s emh  e për ëb rë n ag  ëjn  e rr ës mi  n ag  ana e p so htme me formë  
gjysmë enëh  dhe ëjn  pjesë e tejduks emh  n ag  a an  e s emrëpi  i ok rr se pon nod  sh af qjes r da iol go ij ke up l nom are ët  nj :ë   
A) abc ise  up oml an r  
B) ke ni ukoko  pulmonar  
C) pne mu op ta ie  
D) h re nie ig afra amg le  
E) atkeknorb zie  
 
 
 
P ey tj 1a 57   
P rë  vl sëre imin e er t or p ire t eno u ,tim  më yn ra e zgjedhur ësht :ë   
A) urogr fa ia  
B)  TC  
C) E gok r aifa   
D) R te r npo eumoperito un ime   
E) RM  
 
 
 
P ey tj 1a 67    

liC i ni d është ëm  r size t ne t n ad j rr ze ati tim :  
A) eT sti uk li  
B) Lë uk ra  
C) uM s luk i i ts r ji uar  
D) avO ri  
E) iletipE   
 
 
 
P ey tj 1a 77   

liC i nimazke im laer iz teho  ëp r vler së imin e tendi on pa it ev  Akiliene:  
A) gokE ra aif   
B) daR i go rafia  
C)  MR  
D)  TC  
E) eX r go r fa ia  
 



 
 
P ey tj 1a 87    

ëN  ic il n r tsa  k rë ok het ëq  ët  r ae liz eho t jn ë ok langiogr fa i perkutan :e   
A) Kol sice tit kr no ik  
B) kI t re  sbo tru tk iv  
C) Kol ile t zi aë  
D) riC rozë lib iare  
E) apeH t ako rcinome  
 
 
 
P ey tj 1a 97    

ëN  ëjn  ap ic tne  em  meh ta eme ëz  duhet r lae izuar:  
A) Radi fargo i e apa r ita t t er t së  em  nok tr tsa  me barium  
B) daR i fargo i e thjeshtë e apa tr it t tretës  
C) daR i fargo i kur cap i ne ti ës ëth  esël  l  
D) gokE ra if  e pjes së  të si ëp r em  abdomi an le  
E) dnE pokso i  
 
 
 
 
P ey tj 1a 08   

ëN  tsar in e ëjn  ameh t emo  um s uk l era  sop t- tr tamua i ek  ën  nivel të k fo shës, ci al  është t nke i ak  i zam herike ëm  e ëp rsht ta shm ?e   
A) Ekoto om gr fa ia  
B) eX r fargo ia  
C) E dn os pok ai   
D)  TC  
E) daR i go ar fia  
 
 
 
P ey tj 1a 18    

ëN  vl sëre imin e f rutkar a ev  ok c ok re ic la t nke i ëk  id agno ts eki  im hza re i ek  ëp rbën zgj hde j ne  e ap r ?ë   
A) daR i aifargo  id r ke te  
B) Sh tni i farg ia ok ckore  
C)  MR  
D)  TC  
E) aifargokE   
 
 
 
P ey tj 1a 28   

ëN  sar t ët  lobme i ës  up l eranom  zke aminimi im za her ki  më i ëp rs ath tshëm ësht :ë   
A) TC  s ip rale  
B) daR i fargo i  
C)  MR  
D) okE col ro  D ppo ler  
E) PET  
 
 
 
P ey tj 1a 38    

liC i agn  s kurt turat ëm  op s ëth  së htë ëm  i ndjeshëm n jad  rr aze it im t?  
A) Kola eg ni  
B) Tir dio ja  
C) ëM lçia  
D) eV sh  ak  
E) P acla  cok ok re 



 
 
 
 
P ey tj 1a 48    
P ota l go j ai  no ud lare e it roi sed  ts du ioh te  if lli im s th  me:  
A) Radi fargo i e ëfaq s rëp  edni t e buta  
B)  TC  
C)  MR  
D) Sh ni ti farg i  
E) ifargokE   
 
 
 
P ey tj 1a 58    

ëN  vl ëre s mi in e tu ub j ev  ut re in l nau  rol ët  nër dë is shë :m   
A) Radi go ar fia  
B) Ekotomogr fa ia  
C)  TC  
D) Histers pla i gn o farg ia  
E) RM  
 
 
 
P ey tj 1a 68    

azerR it im  j ino z eu s ka ef ke te anësore:  
A) Somatike  
B) Gjen ekite   
C) tamoS i ek  dhe gj tene i ek   
D) ejlU  ët  eritros de i tnem it  
E) Asnj  ë  
 
 
 
P ey tj 1a 78    
Një udon l tiroidi ne  ëq  p iqara tet i gn rohtë në shi tn igra if  um dn  të jet :ë   
A) uG s ëh  endemike  
B) Aden amo  Pl mmu er  
C) aK rci amono  e pa id feren auc r  
D) aK rci amono  ko si if le  
E) Aden amo  bme ri ano le  
 
 
 
P ey tj 1a 88    

ëN se d sy hoh te  kl kini si ht ëp r me b ilo  p lu om n era , radi go raf ai  e ot ar ksit:  
A) kuN  r lae iz eho t asnjëherë  
B) aK  vl ëre  di tsonga ike  
C) Duhet ët  r ae li hoz te  gjith om ën   
D) eR a il zohet pas vler së i im t ihs nti rg afik ev nt li im-perf zu ion  
E) aK  dn jes remh i më të am dhe se TC   
 
 
 
P ey tj 1a 98    

iC lat aj ën  rak akter si t aki t goke r fa i ek  të një strukture homogjen ?e   
A) P ainar  e oke s em  in et isn t te  ët  nj je të ët  sh ëp r dn arë në ëm nyrë uniforme  

)B  Pr na ia e oke s em  int ne sit te  të dob  të  
)C  Hi ej  ekitsuka  al terale  

D) Anek nego ci ite  t  
E) P ofrë rcim i mu ir t ët  p mësa  



 
 
 
 
 
 
P ey tj 1a 09    

ëN  vl sëre imin e evamuart  ët  yf t sëry  laer izoh te  ijg thmonë jn ë:  
A) Radi fargo i e sëkok   
B) eV ët m CT  
C) mëteV  MR   
D) Radi fargo i d eh  TC  e ëkok s  
E) daR i ifargo  d eh  MR  e ëkok  s  
 
 
 
P ey tj 1a 19    
Qa af  vler tehosë  me anë :ët   
A)  TC  
B)  MR  
C) E gok r ifa së  
D) Angiogra ësif   
E) golaiS r ifa së  
 
 
 
Pyetj 1a 29    

gokE ra aif  nart svagi an le ën  uts id min e ap tol jgo i ev  të uterusit ës ëth  :  
A) Një met ëdo  ëq  ëp rdor te  rr la lë herë  
B) Një metodë ëq  kun  pë odr ret ëm  në ëtid t e sotme  
C) Një met ëdo  ëq  bën n ëj  vl misëre  të uk dj es hs ëm ehde  në rast ët  n poe l za i ev  uterine  
D) Një metodë e vl fe s emh  ën  vler misë in e ma imrofl m eve  uterine  
 
 
 
P ey tj 1a 39   
 

ibM  ab zë të ts udi evem  të ra dn omi auz ra ëp r tednem  se ped i ts imi nëpërmj te  ma om grafisë ës th ë mja tf  i rën ëd sishëm në lu j ne  e  
vd ke s irëmh së n ag  ak n rec i i ijg r ti  ën  gra ët  e mos ëh s:  
A) 30-39 vj çe   
B) 40-49 vj çe   
C) 50-69 vj çe   
D) > 07  vj  çe  
 
 
 
P ey tj 1a 49    
 

ëN  karf t nëru  e de ëg s ët  gj ëble r us( b rep ios at le) r da iolo jg i ik hs t  :  
A) Peri so ti ebm tet i pan rd yshuar  
B) Peri so ti tsed ruktohet  
C) ajiV  e th ey jr es kal no  en  f ume r  
D) ivE d ne t teho  hi rep tr fo i kockore  
 



 
 
NE RF O JGOL IA  
1. eN  n zalpoe ite omlup n era , ske t sne i no i en  ni ev l te pl iske t ec rvi lak  mu dn  te shkaktoje dhe bm je, ap reze dhe/ose dobesi te  
gj my tyr se  es  pr ruke . Kjo si pm tomatol jgo i quhet:  
 

A) dniS r amo  eB r an rd Hor en r  
)B  iS ndr amo  Ga cu he  r  
)C  iS ndr amo  ahC rc to - aM rie-Tooth  

D) iS ndr amo  Panc ao st  
)E  Si dn r amo  De Quer av in  

 
 
  
 
2. ruK  ëjn  protei un ri e 24 o ër ev  ëp r kac toh te  si nefr to ik ?e   
 

)A  protei un ir a >3g  
)B  protei un r ai  >2g  
)C  protei un r ai  >1g  

D) protei un ir a > ose e abarab rtë em  5  g  
E) protei un r ai  > ose e arab bartë em  8g  

 
 
  
 
3. ëT  jg it ah  n fe r apo titë e pëm os emth  dnum  të lpmok i ok j ën  një shtatëzani, me pë jr ashtim të  
 

A) ima loi od za  
B) pielone rf ti i  
C) n ke r azo  tubulare uka te  
D) ken r azo  korti ak le  
E) meru ia ke la pm tike  

 
 
  
 
4. P tkacrë u se it e if lt icar no it gl emo rul ra : ilic  pr je  ëk tyre av ri ba la ev  ë hs ët  ëm  i rë dn ësishmi?  
 

A) fluksi i g aj kut  
B) feok içi tne i i lu tr ifa l rt i im t glomer alu r  
C) rëp ëq rdn i im  i proteina ev  ën  alp z nëm  e arteri se  renale  
D) pr se i no i hidr so ta it k glomerular  
E) pr se i no i a tr re i la   

 
 
 
  
 
5. Cili prej ëk tyre dem ikam ne t eve  ih pot sne i ëv  shk ka t no  ejtirr  ët  a tk iv ti te it lp az am tik të r ne inës?  
 

A) tem ildopa  
B) pr po anolo il   
C) kapt po rili  
D) kl no idi an   
E) in f de ipina 



 
 
 
  
 
6. nI s fu içi acne  renale akut :e   
 

A) karak ter ozi h te  ijg ht ënom  agn  pr na ia e lo igo-anu ir së  
B) arap q te  ëjn  s de i nem t ru inar të sap ru  em  q le i az  hd e cilindra hialino-granularë dhe/ose q le zi orë  
C) s ëqoh roh te  ijg th ënom  em  ih p re t ne sion arterial  
D) mu dn  të jetë s oke n erad  n ag  ke z ma inimet im za herike me k no trast  
E) lidhet gj ti mh onë em  një dëmt mi  ët  ts r ku turës renale  

 
 
  
 
7. C li të  pr je  evërug  të opëm sht më  ja ën  radi to ranspar ne të?  
 

A) vurts ti ë  
B) ët  fos taf it ët  ak lçiumit  
C) të asko l ta it ët  çlak iumit  
D) ët  acid ti  urik  
E) ët  rak bon ita t të ak l iç u im t  

 
 
  
 
8. khS a uk  ëm  i za nok shëm i sindromit n fe r to ik t ke  adul tët  ë hs ët :  
 

A) NG  (gl emo rulone rf iti . em  l ze oi en  nim imale  
B) NG  (gl emo rulone rf iti . onarbmem -pr lo ifer ta iv  
C) n fe roskler azo  lam inje  
D) NG  m me narb zo   
E) fen roskler azo  neb inje  

 
 
  
 
9. Një gr au  e re rap a iq ti pe is do ni  e ap rë të ëjn  sic titi ka ,tu  i lic i u rt ja tua em  sukses me na ë të na tibiotikoterapisë për ak t esë  .  
P ca i tne ja ak  nevojë për:  
 

A) profil ska i em  a tn ibi to i ëk  për 6 m au j  
B) lana i ëz  ru i en  + ur luko t ru ë ç’do m jau  ëp r 6 m jau   
C) ic st uo r te r go r fa i m ski ionale  
D) nsa jë mirpev  tjet rë  di ga nostik ose terap ue it k  
E) ur go ar fi perfuzion la   

 
 
  
 

01 . Sindr amo  en froti ek :  
 

A) hsë të një uk a ëd r lk inik ëq  ak ar kteriz teho  agn  hi aop bl mu inem ai  e rën ëd  (<3g/dl.  
B) arap qet ëjn  protei un ri ëm  të madhe se 2.5 d/g itë  
C) pr ze antohet em  ins fu içie cn ë renale me g ar v ti et ët  ndryshëm  
D) mu dn  të s ëqoh r teho  em  ëdauk r ''hi op ok a ug labi il t ite '' me rp ir ej  për hemorra jg i s nop at ne  
E) hsë të ijg t ënomh  një dnumës je er nale pri am re  

 
 
 



 
 

11 . iliC  ës ëth  s kh a uk  ëm  i hsdnum ëm i kat i ak r id së së s rëqoh uar em  ok mpl ke se SRQ  ët  gjer ,ë  ën  një ap ic ne t ëq  i ës ëth   
nën s aurth r ëm  ërap  një b apy ss-i aorto-koronar?  

 
A) fl eta r rt ai l em  çrr uge llim të ëp r iç m ti   
B) fi irb l ca ion a rt ai  l  
C) taki idrak  sinusale em  rç r lluge im të ëp rçimit  
D) dnis r imo  oW lf-P kra ins no -Wit  e  
E) kat i idrak  ev n kirt ulare  

 
 
  
 

21 . iC la pr je  ëk tyre vle ar ev  ap raq te  ga ëm n e vlera ev  nor am le të ak le sim ?ë   
 

A) 1-3 Em q/l  
B) 3-4,5 mE l/q   
C) 3,5-5 Em l/q   
D) 5-6 Em q/l  
E) 6-7 Em q/l  

 
 
  
 

31 . ëN  cap i tne in em  a irun  r er iz uk  ëp r jet në  ëp fr aqësohet n ag :  
 

A) ëfrav rimi sod  ki  
B) hipon ta r aime   
C) ih p po rotein me ia  
D) hiper ak lem ai   
E) ih pert sne ioni  

 
 
  
 

41 . aB kt re i ru ia është si fijn ik ta i ev  kur për ëq ndrimi ru inar thsë ë:  
 

A) 1 00. /0 ml  
B) 10. 000 / lm   
C) 10 .0 000 /ml  
D) 1 00. 0 000. /ml  
E) .5 0 00 . 000 /ml  

 
 
  
 

51 . Një s crof im i am dh fizik m nu d të sh kak t ëjo :  
 

A) meh a ut ri  
B) he om gl bo inuri  
C) proteinuri  
D) ic il ardn  ire tr ico tarë  
E) ët  gj ti ha ëp rg ij gjet e sëm ipër em   

 
 
  
 

61 . Një ub rr ë 05  vj ce  rra in ën  brëhS i nim  e Urgj cne ës ëm  te pm er ëruta  ët  ral të ( =T 83 . º8 ,.C  të dr di h ru a, dhimbje abdomi an le  
ufid ze ehd  an uze. ëN  ke z nima imin bo j tke iv s neh ja e Giordano-s është p er zente. iC il n pr je  ëk tyre zke aminim eve  diagn tso ike të  

më op shtme od  ëk rkon ti  në if lli ?m  



 
 
 
 

A) goke r fa inë e apar ita t u ir nar  
B) T KA   
C) siC t fargo i ën  r te r argo de  
D) MR N  
E) tnihs i rg afi ën  aner l  e  

 
 
  
 

71 . iS  mani sef tohet ëm  shpesh tumori r ane ?l   
 

A) am së e ap l eup shme  
B) h me a ut ri  
C) lok i ëk  r ane le  
D) id agn azo  është e r sa t isë hs em   
E) lo i ug r ai   

 
 
  
 

81 . iC la pr je  ëk tyre si pm t mo ave i par pa rin zh iv llimit ët  nefr po ita së id abetike:  
 

A) rr ti ja e tan riur ësi   
B) mikroh ame turia  
C) ic li rdn uria  
D) ths i im  i llëv i im t r ane l  
E) er d tku imi i if l cart i tino  gl mo erular  

 
 
  
 

91 . iliC  ës ëth  d uke r is  i gl emo rul itirfeno t akut p so t-str pe t ko oks ?ki   
 

A) ove lu no  dr je t ins fu içi ëcne s r ane le kr no ike  
B) s ëh rohet  
C) love u no  dr je t sin mord it n fe r to ik  
D) protei un ri zer iduale  
E) ih pert sne i no  ar et ri la   

 
 
  
 

02 . iliC  pr je  um s uk j ev  të tka ivitet ti  inspirator është më i rëndësis mh i?  
 

A) um s tjuk  ni t re kostalë ske tern  
B) diafragma  
C) um s uk li r ke tus a odb min la   
D) um s tjuk  i tn sokre talë intern  
E) mus iluk  ste konr leidomasto di   

 
 
  
 

12 . ëT  ijg tha temihop  e opëm s emth  bm i diureti tëk  ti ëkidiza  j na ë të ëv rt ate  me përj hsa t mi  ët :  
 

A) mu dn  të s kh aktoj ën  hiper ru meci i  
B) rëp dor ne  ëp r të ixn tur jn ë uid r ëze  ët  s raucrof  ën  emergjen tac  t ko sikol go ij ke  
C) j ëna  id u ter i ëk  të zgj hde j se  ës  ërap  rëp  tr tja imin e hiperte sn i no it arteri la  



 
 

D) dn i ok h ne  rëp  art jti nim  e mede a ev  që s ëqoh roj ën  ic rrozën h tape ike  
E) inhiboj ën  tra sn portin e aN +-Cl- ën  tu ub lin id st la  të përdredhu  r  

 
 
  
 

22 . ëN  domeh i la i ëz  akseset av s uk lare të rëp hok hs em  dnum  ët  ëp rft neho  em  ëna  të inseri im t të ak teterë ev  me lum ne  ët  ev tëm  
ose të d fy i hs të në ev n ta :  
 

A) us bk al aiv   
B) jugu al re int re ne  
C) ef morale  
D) ët  gjit ah  ëp rg ij gjet e isëm për em   
E) nsa jëra prej ëp rgjigj eve  të mësipërme  

 
 
  
 

32 . ëboD s ai  um s uk lore në ni ev l të s lutaph la ,ev  s ëqoh r rau  em  r ir t ej  të er ti ros de im itne t gj ëta  orës së parë, t ke  një person i  
om s rauh  karak t ire zo nj :ë   

 
A) pol mi i zo itin  
B) p aimilo l jg i ën  r tamue i ek   
C) s më undjen Sti ll   
D) mi apo t ëni  s adnoke re ët  hipotiroid zi mit  
E) ne tesop ta inë e ator torë ev   

 
 
  
 

42 . Zb lu i im  i prote ni urisë së m ta s mh e >( 3 5. g/ id të. ehd  ci dnil r iru së hsë të ap tog on monike ëp r një:  
 

A) dnis r mo  n fe r ti ik  
B) si dn r mo  n fe rot ki   
C) ih p re t sne i no  ra teri la   
D) sni ufici ëcne  r ane le a uk te i hs me ike  
E) piel eno frit tuka   

 
 
  
 

52 . ëT  ijg tha temihop  e opëm s emth  ja ën  të ëv rt ate  me për aj sh mit  ët  :  
 

A) gna iot zne i an  II  s kakh t no  av z oko nstr ski i no  rëp  shkak ët  ef itke t të drejtpë dr rej ët  m ib  arteri talo  pr ke a ip lare  
B) gna iot zne i an  II tna a inog z no  efektet e al od stero tin   
C) gna iot zne i an  II  sh kak t no  hi trep rofi dhe rim edo l mi  të str ku tura ev  ak rdi avo skulare  
D) er ceptori AT1 ëp r gna iot nizne ën II  ës ëth  i ata hs au r em  n ëj  prot ie në G  
E) li hd ja e angiot ne z sëni  II em  rec pe t ro in 2TA  tehonerf  ën  m në yrë spec fi ike n ag  sart na te   

 
 
  
 

62 . iC la pr je  a tl er an it va ev  ap r eqa t një lpmok ki acion r ane l të ër n ëd  ën  di ba te in m le lit?  
 

A) p lo akiur ai  me id z ru i  
B) glukoz ru ai  persis et nte  
C) tilorfen i aza   
D) ic s tit i uka t omeh rra jg ik  
E) g ol em ruloskler azo  



 
 
 
 
 
  
 

72 . zkE am ni i em t e s akh l ël s ës  ërap  rëp  d ai tsong ikimin e ak rcino sëm  së pr so t ëta s jan :ë   
 

A) P ,AS  zke amini im  r ,latke  goke ra aif  art nsr tke ale + biops ai   
B) P ,AS  nihs tigr fa ia ok c ok re, T KA  ba dominal  
C) P ,AS  zke a nim imi r atke l, KAT  a db ominal  
D) P ,AS  ke az minimi rek at l  
E) Asnj arë  pr je  ëp rg ij gj eve  të ëm s ëpi r em   

 
 
  
 

82 . iC la pr je  gl uremo lop ta i ev  të më op sht em  rap aq ti et em  s rdni mo  n fe r to i ?k   
 

A) post-inf ke ti ev   
B) pr lo i taref i ev  mezan ig la e  
C) pr lo i taref i ev  ke str ka a ip lare  
D) glo em rul apo tia diab te ike  
E) glomeruloskler azo   

 
 
  
 

92 . Një sbo rt ku si no  aniru r ëq  s kh akt no  ih dron fe r zo ë tek fëmija z ka no i hs t shkaktohet n :ag   
 

A) ëjn  mrofqek im kongj ne i at l i tr ka t ti  urinar  
B) azav  jonor am le ëq  pmok ri om j ën  ureterin  
C) ug r të   
D) ëp'' rdredhj ''a  e ëjn  uret re i ën  et rr ne  të një ev s kh e ptozike  
E) ëjn  if m ëzo  shu ëm  e r në dë  

 
 
  
 

03 . Si d neku  ug rët ën  e ok grafi:  
 

A) i hzam  hip negokeo  em  ih je akustike nok ike p so teriore  
B) i hzam  hip negokeo  em  ëp r of rcim p so terior  
C) i hzam  ih per negoke  me ih je suka tike nok i ek  p so teriore  
D) ami zh hi ep r negoke  me ëp rforcim p so te ir or  
E) ami zh anekog ne   

 
 
  
 

13 . menA ia e ni s fu içi sëcne  renale kronike:  
 

A) hsë të kr isey sht e li uhd r em  ëjn  d fe içit ën  th ti hj ne  e h ke urit  
B) është kr ey sisht e li ruhd  em  ëjn  fed i iç t në prodhimin e er ti r opo te ni ës  
C) tr ja tohet ev ët m em  eh m to r na s uf zion  
D) kun  tr ja toh te  s pe se k no t bir u no  ën  r au jtjen e vlera ev  të pranues mh e të presionit të gjak tu   
E) pr ke  kr sey si ht ëtarg  ën  mos ëh n e fertil ti etit  

 
 
 



 
 

23 . agN  uk  e em rr ëm  shpesh or ijgi n në  crak ni mo a em  qel azi  r ne la e?  
 

A) ut b lu i pr ko is lam  i përdredhur  
B) na sa H ne le  
C) d ku ti kol ke tor  
D) piel no i r ne al  
E) ut b lu i di ats l i ëp rdredhu  r  

 
 
  
 

33 . liC in rpev im respirator derp ominu se  kr ey jnë mus juk t abdominalë?  
 

A) pev r mi  inspi ar tor ën  qetësi  
B) asnjë pev ir m  
C) hs tim ët  pr se i no ti  intr pa leura  l  
D) pev r mi  ke s ip rator  
E) pev rim inspi ar tor ajg të sforci im t  

 
 
  
 

43 . iC la pr je  ëk tyre t nke ika ev  i rehzam ki e d ai song it kuese un k së h ët  e ibod shme në diagno ts ikimin e sten ëzo s së arte ir es  
r ane l  ?e  
 

A) angiogra aif   
B) eko-kolor-d po ler  
C) gna i go raf ai  me r noze a ëcn  magn te ike  
D) piel go r fa ia ter r rgo da e ash ne dente  
E) tnihs i rg afia r ane le  

 
 
  
 

53 . Një ap ic tne  ap ar eq t ëjn  ug r asko l ta  lak iç imu  ëm  kap  se mc1  në pielo nin  ren la  ëq  s kh akt no  k lo i ak  r ce idi av nte. aliC  ës th ë  
ter aipa  e zgj hde j se  së ap r ?ë   
 

A) piel ilo tot mo ia ik rurgj aki le  
B) ru eterorenosko ip a  
C) il totri aisp  tske ra ok rpore  
D) et rapia h di r po ike  
E) piel ilo tot mo ia ep r tuk a en   

 
 
  
 

63 . Sh ukak  ëm  i hs peshtë i dnis r mo it fen r to ik në moshën pedi ta rike është  
 

A) g ol em rul po atia pr lo i aref ti ev  ke str ka ap li are  
B) gl emo rul tapo ia em  l ze i eno  nim i am le  
C) gl emo rul tapo ia membranoz  e  
D) g ol em rul po atia pr lo if are ti ev  zem na ig ale  
E) g ol em rul po atia op st-inf ke ti ev   

 
 
  
 

73 . iC la pr je  ëk t ery  is pm toma ev  ët  sni ufiçien sëc  ner la e ës ëth  ëm  e ndje hs me n ad j ko rr i jg i im t të ih p ako l ime s :ë  



 
 

A) uan z ae  ehd  të vj le lat  
B) sa t ne ai  muskulore  
C) d ai rr ae   
D) pr ru iti   
E) afec l ae   

 
 
  
 

83 . Piel feno r ti i :tuka   
 

A) hsë të sëmu dn je ak r ka ter si ti ek  ëp r s ke s ni  sam hk lu l  
B) kerp  z noka isht ep rs ano t në m so hë të avan uc a  r  
C) karak terizoh te  za nok si ht n ag  rp ania e t me peraturës të tipit s tpe ike  
D) ap r iqa t te  em  vl are  on r am le ët  eritros de i nem t ti  d eh  prote ni ës C reak it ve  
E) ap r iqa t te  em  një n ue tropeni të shprehur  

 
 
  
 

93 . ëN  lic in tip ët  fme zi ëme s hi rep i fn l ca ioni pulmonar merr një r në d së i ëm  të madhe ?  
 

A) fme i amez  panl ubo lar  e  
B) fme i amez  buloze  
C) fme i amez  ica nare d si tale  
D) fme i amez  arap s pe tal  e  
E) fme i amez  ci ak rt icial  e  

 
 
  
 

04 . ëN  si dn r mo in n fe ro it ,k  cila prej ëk tyre si pm t mo a /ev sh ne ja ev  dnum  të ndeshet?  
 

A) uri an  me sh muk ë  
B) ona r ske ia  
C) rdnhs ti aj  e re it ën s  
D) hd i bm ja abd mo ni ale  
E) të ijg tha ëp rg ij gjet e sëm ipër em  janë të ëv rte at   

 
 
  
 

14 . Me c tali  gn a k të o t nke i ak  i am hz re i ek  n ku  mu dn  të v zi au zil oh te  ureteri?  
 

A) ur go ar fia  
B) t gomo r fa ia e ko pm juter zi uar  
C) ur go ar fia gjatë rez no a ëcn s magn te ike  
D) ar di go r fa ia id r ke te e a db o inem t  
E) piel go r fa ia ensnart frost mo ike desh ne d ne te  

 
 
  
 

24 . iC la pr je  sindr mo a ev  të më emthsop  ak r ka te zir eho t n :ag  h bmu ja er nale e K, aN  dhe lC , h pi okal me ia, ih peraldo ts eronizmi  ,  
repih r ne i men ia d eh  serp i ino  arteri la  norma ?l   

 
A) iS ndr amo  e Li dd le  
B) iS ndr amo  e aL r no   
C) iS ndr amo  e aK aw s tika



 
 

D) iS ndr amo  e traB t re   
E) iS ndr amo  e iD  Geor eg   

 
 
  
 

34 . liC at j ëna  s kh a eq t ëm  ët  s ph esh at  të ev rs ma ne it t ple ru al?  
 

A) enp mu onia  
B) fibr azo  p lu m ano r  e  
C) tuberkulo iz   
D) ni f ke sionet virale  
E) uenp motor ka si  

 
 
  
 

44 . iC la pr je  ëk tyre s neh ja ev  është ap to ong m no i ek  ëp r gl emo rul tirfeno in me l ze ione minimale  :  
 

A) protei un ir a sel ke ti ev   
B) mikroh ame turia  
C) ih p are zot aime   
D) uel k ico tur ai   
E) ic l di ruria  

 
 
  
 

54 . Pat go j azene  e hi nrep rta me isë gjatë us reyqh jes par ne terale il hd te  me:  
 

A) ths i nim  e ri ba sorbi tim  p or isk mal të n ta rium ti   
B) uid r ze ën osm to ike  
C) er du tk imin e s ke ret timi  të oh r tinom  a tn i id ur te ik  
D) kes r te imin e sht rau  të oh mr no it ald so teron  
E) mirtlif in e hs t rau  gl remo ular  

 
 
  
 

64 . Gje jt a e ëjn  vlere ët  utirr r ët  AC - 521  sh ëqo roh te  ën  ëm  shumë se 80% ët  rast eve  me id a ng zo në  e  :  
 

A) crak moni ës së kolonit  
B) crak ni omës m ma are  
C) crak ni sëmo  së o av r eve   
D) mes in mo ës  
E) crak ni sëmo  së q ëfa s së im tr së   

 
 
  
 

74 . Hi rep t ne ois in  fen r avo s uk lar ( kakhs  op t ne c ai l thsi  i jart t eu sh më  i hipe tr ne si tino  arter ai l. është vl ëre s au r ën  pop lu al të rr te h:  
 

A) ibm  10%  
B) 5- %01   
C) 1- %5   
D) %1<   
E) kun  hsë të uk rr ë sh kak  i h pi erten ois in t arterial  

 



 
 
  
 

84 . aB kt ire  ëm  sh ep sh i ëp rfshirë ën  i skefn i eno t e pa mok lp ikuara ët  rrugë ev  iru nare është:  
 

A) prot ue s  
B) st fa ilo kok u  
C) myk po lazma  
D) Es irehc chia Coli  
E) pertS t oko ku  

 
 
  
 

94 . ëT  ijg t ah  lpmok ikaci eno t e më op sht em  klini ek  edn s neh  në KRI  termi an le me ëp r aj s th im :ët   
 

A) uen r itapo së peri ef rike  
B) br kno i tit  sa mt ta iform  
C) p re i ak r itid t  
D) imena së  
E) so et do i ts r ifo së  

 
 
  
 

05 . D ai azong  e ih p re t sne i ino t es cne ial:  
 

A) ehëb t em  si ug r  i  
B) bë eh t em  a ën  ët  ëp r aj shtimit  
C) është i tsn rum ne at l  e  
D) hsë të sih tol go jike  
E) ëthsë  serol jgo i ek   

 
 
  
 

15 . ëN  nuknaif  e ajd thtë të ëjn  anoen ti ndes eh t ëjn  am së e ap lpueshme. Ur fargo ia nedive t no  nevhz dosje dhe d si torsion të  
pelvisit d eh  lak ic eve  të ev sh ëk s së ajd t ëth . Di onga za ëm  e um n sd hme ës th :ë   
 

A) uen r salbo t amo   
B) tu irom  i Wi ml s  
C) ih dron fe roza  
D) tr azobmo  e sënev  r ane le  
E) sev h ak  p lo i tsik i ek   

 
 
  
 

25 . Me ci tal  si pm t amo  s ëqoh rohet ëm  s hseph  crak in amo  me leq i az  r ane le tajg ë diagnost ki imi  t  
 

A) meh a ut ri ën   
B) h me a rut i ën  + hd i bm j ne  ën  fi kna  + am së e ap lpu se hme  
C) asnjë si pm t ëmo  id( a ng o ëz  e ar s isët shme ajg të n ëj  ekzaminimi e ok gr fa ik.  
D) ih pert ne sionin  
E) i sn ufiçiencën r ane le akute  

 
 
 



 
 

35 . Një aurg  03  vj çe  shtr teho  em  s dni r mo  fen ro it k. mazkE inimi i protei un risë ubz l no  ëjn  hu bm je të r në d isë s mh e ët  la ub m ni ës  
ehd  m ësegnu  ët  humbj se  ru i eran  ët  proteina ev  em  ep shë om el kulare të madhe  . Ci al  jerp  ëk t ery  is aut ta ev  është ën  gjendje të  

ëp r kac tojë një kua ëd r të tillë lk ini ?k   
A) fen r apo tia m bme ranoze  
B) n fe ropat ai  m arbme no-proli taref i ev   
C) n fe ropat ai  gl emo r alu re me l ze i eno  mini am le  
D) g ol em rulon fe r iti  pr lo ifer ta iv  
E) g ol em rulon fe r ti i fokal  

 
 
  
 

45 . Dia il az  p ire ton ae l :e   
 

A) rëk k no  hos ip t la izim të ed tyr eu shëm  
B) eferp r teho  jadn  DH  ën  ap ci ne tët em  RI K he om dinamikisht ët  pa ëq ndrue ëhs m  
C) lej no  një fl ske ibilitet ëm  të ëgov l rëp  aro ret dhe zh ev n sod j ,te  ën  krahasim me DH   
D) hsë të një t ke n ëki  e vjetër  
E) ët  gjit ah  ëp rg ij gjet e isëm për em   

 
 
  
 

55 . liC at aj ën  vl tare  ëq  ok nsi ed r neho  is  s ëjneh  e tmëd imit të ev s kh a ev  në një cap i ne t hipertensiv ët  s ke sit mash uk ll?  
 

A) aerk it anin  plazmatike > 1.5;  
B) kr ae t ni i an  plazmatike > 1.0;  
C) kr ae t ni i an  plazmatike > 1.3;  
D) aerk it anin  plazmatike > 1.0;  
E) k aer it anin  plazmatike > 1.6;  

 
 
  
 

65 . Si pm toma filles erat  e si dn r imo t n fe ro it k norm la is th  është:  
 

A) ede ma  
B) ih p re t sne inoi   
C) h me a ut ria  
D) arts n ug r ai   
E) lo i ug r ai   

 
 
  
 

75 . ëT  ijg tha autis tat e më op sht em  ap tol jgo i ek  mund ët  ço nj ë në IRK me për aj shtim ët :  
 

A) g ol merulon fe r ti it  
B) pielone rf iti  t  
C) er n ti  lop i ik stik  
D) ut bulon ke r ëzo s uka te agn  shoku  
E) fen r gnao ioskler ëzo s  

 
 
  
 

85 . feN r po atia ëm  hs ep sh s atkakh re e IRK është:  
 

A) fen r apo tia d bai etike 



 
 

B) n fe ropat ai  int tsre iciale  
C) n fe ropat ai  glo em alur re  
D) fen r apo tia av s uk lare  
E) fen r apo tia t bu u al re  

 
 
  
 

95 . mdA i mirtsin i i z ajg tur i cil ti  erp j ëk tyre dem ikam ne t eve  nok is ed r eho t një faktor rreziku për Oste po or zo ën?  
 

A) ECA  inhib ti orët  
B) Diur te ikët ti za idi ëk   
C) K tro i sok teroidet  
D) Ant noga i ëts t e ak l iç umit  
E) La ask ti ëv t  

 
 
  
 

06 . eR d tku i im  i izol rau  i feok içi en it t të tlu r lifa rt i im t shkakton një n ag  ëk to simptoma:  
 

A) mikroh ame t ru i  
B) leuk ico turi  
C) sid il pid me i  
D) ih pert sne ion  
E) ih p po rotein me i  

 
 
  
 

16 . iliC  pr je  ëk t ery  dem ika em nt eve  i dn ik eho t ën  rt ajtimin lif l atse r ët  p ca i tne it me insuf çi iencë ak r id ake p ka  simptomatik ?e   
 

A) ih dr ko lor it iza di  
B) ACE inh bi itorë  t  
C) Di kog si an   
D) mA oi ad roni  
E) teB abll ko uesit  

 
 
  
 

26 . Tr ge oni ic lët ke az nim i em  l oba rat ro i ek  ja ën  za nok is th  të a tl er au r ën  h pi ert sne i no in esenci la  ap  kom ilp kacione sekon ad r :e   
 

A) el ke tr lo ti te  ën  gj ka   
B) aerk t ni in me ia  
C) asnjëri  
D) ke az minimi i urinë  s  
E) hor om nale  

 
 
  
 

36 . Një aurg  40 vj çe  ap  ekna sa kr ney , ën  t erre n të një kehc - pu , një ana il ëz  ru ine me urokulturë po tiz ive për E  . loC i em   
n ësekrag  >100 0. 00 UFC. Gr au ja ak :  
 

A) UVI  të rr ugë ev  të op shtme urinare  
B) UVI  të rr ugë ev  ët  ëpis r em  aniru re  
C) kab t re iuri sa mi pto tam ike  
D) dizu ir  



 
 

E) ic s it t interst aici l  
 
 
  
 

46 . iC la pr je  s auti ta ev  të m pë os th me hs ëqo roh te  em  i cn i cned ën më ët  lartë të tumorit të tset ikuli ?t   
A) rav i ok cela  
B) tr amua  e te ts ikul ti   
C) rk ipt kro id zi im   
D) ih drocela  
E) hip go no ad zi mi  

 
 
  
 

56 . ëN  gl uremo lon tirfe in m bme ranoz ti kip  ja ën  të narp is emh  të ijg t ah  hs en taj  e mëposhtme, me ëp r aj sht mi  të:  
 

A) ih perte sn ionit  
B) proteinur ësi   
C) ih p po rotein me isë  
D) ih per ok l se terol ime së  
E) mede a ev   

 
 
  
 

66 . iliC  ës ëth  ok mpl caki i no i më i rf ikshëm i si dn r mo ti  n fe ro it k?  
 

A) ih pert sne ioni arte ir al  
B) fusni içi en ac  r ane le  
C) fusni içi en ac  renale ka ute  
D) tr azobmo  e ev nës r ane le  
E) epmoked r sn i im  drak io-cirku al tor  

 
 
  
 

76 . Piel feno r ti i kr no ik (n itirfe  tubulo- ni ter cits i la  i tkefn iv kr no ik., s ëh non i ëp r jg igjen e ap s ka t :ë   
 

A) hs pesh është b li ater la   
B) s kh akton atr fo i dhe deformim të kalic eve   
C) n ku  lidh te  em  a on am li anatomike  
D) hs pesh li ehd t em  një r lfe uks zev i ok  ureteral  
E) nsa jëra prej ëp rgjigj eve  të mësipërme  

 
 
  
 

86 . feN r po atia agn  I Ag  arak tk erizoh te  n ag  :  
 

A) n ag  një ledom  sih tol go j ki  av r ëbai l, ëm  sh ep sh e t ipi t orp li ef ar tiv-skler to ik zem an laig , me depozitime të IgA  
B) narp ia e I Ag  ën  a tr e ir alo   
C) narp ia e I Ag  ën  ut bu al   
D) ainarp  e I Ag  ën  lu nem in e ralipak ë ev   
E) g ol meruloskler azo   

 
 
 



 
 

96 . iC la nga n taporfe i ët  e hsopëm tme karak t ire zohet n :ag  protei un ir ,a  ameh turia e leh ët , hipertensi no i, hiper za ot me ia?  
 

A) mëS ajdnu  em  le iz eno  min mi ale t ke  fë im jët  
B) Gl uremo l feno r ti i m me rb pona r lo ifera it v  
C) Gl uremo loskler zo a f ko ale ges men at re  
D) aK l uk l azo  r ane le  
E) Gl emo rulonef tir i m ze a gn i po ro il ef r ta iv  

 
 
  
 

07 . nE ureza ës ëth :  
 

A) jg ti ënomh  ap tol jgo ike  
B) fiziol jgo i ek  tajg ë 2-3 v ti eve  ët  arap  të j ëte s  
C) fiziol jgo i ek  d re i ën  om shën 5 vj çe   
D) kun  mu dn  të s kakh tohet k ru rë n ag  inf ke sionet  
E) nor am le ën  om shën e ava aucn  r  

 
 
  
 

17 . K mo pl neme t me ia është e rulu  ën  një n ag  gl uremo lopa it të e mëpo hs tme  :  
 

A) fen r apo t ai  diab te ike  
B) glo em rul feno r iti  sop t-infektiv  
C) glo em rul feno r iti  em mbran zo   
D) fen r apo t ai  ën  t re ren të amilo di zo ës  
E) glo em rul tirfeno i em  l ze ione mini am le  

 
 
  
 

27 . iC la pr je  ëk tyre is aut at ev  af rov zi no  ka umulimin e K+ ën  organ zi ë ?m   
 

A) raid r ae   
B) ët  vje ll ta  e av z dh ues emh   
C) azodica  diab te ike  
D) zuba imi me klor ait zidikë  
E) i sn ufiçien ac  ok rti ok sur ne la e  

 
 
  
 

37 . keN r azo  tu alub re akute mu dn  të jetë komplik ca i no  i :  
 

A) glo em rul feno r iti t ak tu  difuz  
B) dnis r imo t n fe rot ki   
C) il ti ëza s renale  
D) ima loi sëzod  r ane l  e  
E) dnis rom së  së shtypjes  

 
 
  
 

47 . ëN  një cap i ne t, gjatë ecurisë së itnemasrev t pl ue r la  am is ,v  vl ëre soh ne  të gjit ah  s neh j ta  e mëposht em  me ëp rj hsa it m të :  
 

A) er d tku i im t të fr ime tus ov k la  ta tk il  
B) pser i car i no it zev ikular të red ku tuar ose që mungon 



 
 

C) sejkerp  ës  nerva ev   
D) ke s sruk i tino  të r kude tuar të h ime tor ka s ti  të preku  r  
E) ti gn lu lit të aq rtë pulmonar  

 
 
  
 

57 . ëN  ep rs tano  me om s ëh  ët  ,er  ajqeh  e ërëjn s sev h ëk  kakhs t no  t ke  ev s akh  e ebm t :ru   
 

A) ih pe tr r fo i  
B) ih p re tr fo i dhe epih rpl iza   
C) ih p pre lazi  
D) ih pop zal i  
E) ih p po l za i dhe hi op tr fo i  

 
 
  
 

67 . seT ti sp fice ik p rë  vl ëre simin e fl isku t alp zmatik ren la  ësht :ë   
 

A) lk i isner  i ins lu inë  s  
B) lk ir isne  i kreatin ëni s  
C) lk ir isne  i par imaa n ho ipur ita t  
D) lk i isner  i in lu i ën s  
E) ët  gj ti ha ëp rg ij gjet e sëm ipër em   

 
 
  
 

77 . ënaJ  s kh aktarë ët  i tnokn ine ëcn s tr izna tore faktorët e sopëm h ët m me për aj shtim ët :  
 

A) ni f ke si ino t s mi tp amo t ki  të rr gu ë ev  urinare  
B) nok s mu i tim  të alk oo lit  
C) nok s mu i tim  të id sa bus sta cn a ev  mj ëke sore  
D) akef lomës  
E) nok s mu i tim  të s sa i ev  ët  tepërta ët  ël ngj eve   

 
 
  
 

87 . iliC  pr je  ëk tyre em id emak nt eve  rëp b në  t re a ënip  ëm  fe i ak se, rëp  r tkude imin e edv kj eve  të p pa ir tura ën  cap ien ët  me  
ak rdi po a it  ok r ano re ët  ëq seurdn mh e me d fe içit ët  fu kn sion ti  ev ntrikular?  

 
A) ma l do ipina  
B) betabllo uk esit  
C) in tratet  
D) id ure it ëk t  
E) di kog is an   

 
 
  
 

97 . iC la pr je  a tl er an it va ev  të m hsopë t em  shih te  ëm  hs pesh në ih pok la em ?i   
 

A) ka ap cit te i i r de uk ut ar ëp r të pëqënd ur ar urinën  
B) er du tk imi i if ltratit glomer alu r  
C) h bmu ja e af sët isë së h llo imit ët  urinës  
D) la t imire  i klir ne s ti  të u tij  ët  il rë  
E) er d tku imi i klir tisne  ët  aci id t ap ra-am ni ohipurik 



 
 
 
 
 
  
 

08 . Pr aina  e re itr ico t eve  me rom fol ijgo  ët  r jau tur e ku jnif  të lugerr lt, dhe çev na rë ish ,t  um n eg sa e plotë e akant co ti eve  në  
s ide m tne in aniru r, është tr ge u se  i of rtë :i   
 

A) Hp  al lak in të urinës  
B) h ome rra ësijg  em  pr hdraje je n ag  r gur ët aniru re eru( ter ,e  zev i ,ëk  uretrA)  
C) pr ina së ës  is ndr mo it nefrotik  
D) mëd it mit gl mo e ur lar  
E) fen r apo t ësi  ni ters cit i la e  

 
 
  
 

18 . Sh qaf ja e kam roh sirutame ë 51  id të p sa  një pe is ido  i lfn ma acioni ët  r ur gë ev  ët  sipë mr e ajrore, ëp r cilën gl emo rulopati ët  bën  
të nem d hso  :  
 

A) ks leroza akof le dhe s ge em ntare  
B) pr lo i taref i ev  mezangiale em  depozitime ët  I Ag   
C) em mbr ona -pr lo fi are it ev   
D) membranoze  
E) p so t- perts t koko is ke  

 
 
  
 

28 . iliC  erp j ndryshi evem  të ëm posht em  ët  ts i il t të ej t ëse s ak  rez lu t au r më fe i sak  në red tku imin e presi no it arterial  ?  
 

A) er d tku imi i peshës tr pu ore  
B) ëdn rpre jr a e duha pn irjes  
C) er d tku imi i k ir sëp  ën  dietë  
D) le iminimi i efak i sën  në diet  ë  
E) ter pa ia e pushi tim   

 
 
  
 

38 . ëN  pielon fe r ti in uka ,t  kaf tor fa ov riz eu s rëp  llif imin e një n ke roze papi al re ë hs :ët   
 

A) kab t re iuria  
B) aid beti m le l ti u  s  
C) ih p re d lsi ipid me ia  
D) ih p ido sprot ie n me ia  
E) ib l uri bi un ria  

 
 
  
 

48 . ëT  jg it ah  hop i tem  e më sop h emt  lidh ru  em  I KR  janë të sakta, me përjas th im të:  
 

A) ib l ticna  s kido  n ge ita v  
B) ib l ticna  s do ik p zo itiv  
C) ib l ticna  s do ik të ke ui il bru ra   
D) ib l ticna  n age it v të fosf ta eve  
E) ib l ticna  izop tiv ët  jon eve  hidr go jen  

 



 
 
  
 

58 . iS  pr aze nt teho  më hs pesh tumori i zev i ëk s urinare:  
 

A) is  gru j ne cë kim si ano le  
B) is  p kalo iuri  
C) is  kam rohematuri  
D) is  stran ug ri  
E) is  p lo iuri  

 
 
  
 

68 . iC l në  rg u omp shë kerp  ëm  shpesh gl emo rulon irfe ti a uk t op ts -str pe t oko ksi ?k   
 

A) imëf jët  
B) ët  r ni j  ët  
C) ët  om shuarit  
D) luda t të   
E) n oe n ta ët  

 
 
  
 

78 . iliC  pr je  i skefn ion eve  vi ar le të më op sht em  sh ëqo rohet më shpesh em  s fh aqj ne  e hepatokarcin ëmo s ën  ëjn  cap ient pa  
ic r ëzor  tapeh ik ?e   

 
A) ni f ke si ino  em  Vi ur sin e apeH t titi  A  
B) inf ke si ino  em  Vi sur in e apeH t titi  B  
C) inf ke si ino  em  Vi sur in e apeH t titi  C  
D) ni f ke si ino  em  Vi sur in e Citom ge al vo irusit  
E) ni f ke si ino  em  Vi sur in pE stein aB rr  

 
 
  
 

88 . Një d aj lë 61  vj çe  pr naze t no  një uk a ëd r ilk nik të sindr mo it n fe rot ki  dhe kr ney  bi ispo në er nale; kuadri h si to ol jg ik  
st sita it ik s th  më i m nu dshëm od  të ëtej :  
 

A) g ol em rulon fe r ti i op ts -strepto ok ksik  
B) emolg ruloskler azo  s emge nto-f ako le  
C) l ze ione gl aluremo re m ni imale  
D) g ol em rulon fe r ti i membran zo   
E) fen r apo t ai  d bai etike  

 
 
  
 

98 . liC at j ëna  s neh j ta  idni r ke te të ëjn  ug ri ru i an r ën  ek go rafi?  
 

A) rof maci no  ke o neg   
B) ih je nok ike  
C) gz jerim i rr gu ë ev  ru i an re mbi pen eg së  
D) radi oo pacit te   
E) radiotr na sparen ëc   

 
 
 



 
 

09 . Glomerul feno ir ti ëq  ëv r ehe t ëm  hs hsep  ën  terr ne  të n ëj  neopl za ie ës ëth :  
 

A) GN(glomerulon fe riti. me l ze i eno  min ami le  
B) NG (glomerulon fe riti. m rbme a on -pro fil tare i  v  
C) Gl uremo loskler zo a s ge met era  f ako le  
D) GN(glomerulon fe riti. membran zo   
E) GN(gl mo erulon fe riti. pr lo i ef r ta iv em  tr mo be  

 
 
  
 

19 . iliC  pr je  hop i evem  të më op shtme ës ëth  i SAKTË?  
 

A) ni ev l te  ën  jg ak të kreatinin së  kun  ndr sy ho nj ë em  mos nëh  hd e seksin  
B) kli isner  i kr ae t ni i ën s nënvlerëson if ltr ca i no in er al glomerular (i m uta r me klir ne sin e in lu i ën s. ehd  yk  nënvlerësim  

është ëm  i m da h as  ëm  s uh ëm  të re ud ktoh te  tlif ar ci no  i  
C) nok s mu imi i im s ih t ën  dietë kun  ndi nok  ni ev l te  e kr tae ini ën s në kajg   
D) ni ev let e azot me i ës  kun  dn i ok h ne  ev t më  n ag  if ltr ca i ino  gl emo rul ,ra  rop  ed eh  n ag  uid r ze a dhe am rrja e rp oteina ev  në  

dietë  
E) nok s mu imi i im s ih t ën  dietë kun  ndikon ni ev l te  e azotemisë  

 
 
  
 

29 . Ç’ ëraf  du teh  ëb rë uk r mek i arp ni ët  mikrohematurisë së lozi uar në një ski ota r?  
 

A) kr rey ja e bi spo i ës  r ane le  
B) om skr ey r aj  e bi po sisë renale  
C) crëp a tk imi i lk ir isne t ët  kr ae tininës  
D) tam ja e pr se i ino t ar et r ai  l  
E) tnok r lo l mi i i ap ci itne t period ki si ht  

 
 
  
 

39 . rU i an t ën  gl uremo lon irfe t tuka  paraq nise  të jg ti ah  la teri tem  e mëp hso tme me ëp rjas th im të:  
 

A) meh a ut ri kam roskopike  
B) ic il ardn  eritr ico tarë  
C) proteinuri  
D) ngj ry im kafe  
E) ok a ug la  

 
 
  
 

49 . iC la pr je  te ar pi ev  të më op sht em  rëp z jg i ehd t ka t ilau sht ën  f lli im ën  n ëj  ap ci ne t me Art ir t Reumatoi ?d   
 

A) AI SN   
B) P inder noz  40mg/di ët   
C) eM tot tasker  1( m0 /g ja ëv . + AI SN  + nd hso ta ok rti sok teroidë em  dozë ët  u ël t  
D) AI SN  + mi con iklinë ( m001 g 2 herë ën  id të.  
E) P tecara am lo  si ap s nevojës  

 
 
  
 

59 . iC la është ap tol jgo ia ëm  shu ëm  ëp rgj ge sëj e rëp  h ry jet e r je a ën  aid li ëz  për shk ka  të uremisë termin la e?  
A) g ol em rulon fe r ti i primar 



 
 

B) umës ndj te  r ane le nok gj ne itale  
C) id ba eti m le lit su   
D) ih pert sne ioni arte ir al  
E) fen r apo titë tubulointer ts iciale  

 
 
  
 

69 . iliC  pr je  ç rr luge il evem  ët  ëm posht em  të mujg it ak  pr ave len ëc  më të am hd e ën  pa ic entët e dial zi uar ën  kra sah im me  
p lupo tal në  e ëp r ijg th hs m :e   
 

A) nmoS ma lub iz im   
B) rÇ r luge l mi  i fa ëz s MER   
C) iS ndr mo i i këmbë ev  të s qh etës au ra  
D) ëK r tic ja e hd ëmbë ev   
E) Asnj arë  agn  ëp r jg igj te  e opëm sht em   

 
 
  
 

79 . ëT  ijg t ah  fen r apo titë e ëm posht em  er c di i ov j ën  ën  ev sh nëk  e tr na s lp na tuar, për çev  :  
 

A) g ol em ruloskler ëzo s s nemge t era  fo ak l  e  
B) gl emo rul tirfeno it m bme r ona -pr lo fi erativ  
C) gl emo rul tirfeno it me a tn i ok r ep  a tn i memb ar ën  b aza le gl mo er lu are  
D) fen r apo t ai  me izoped time m aze ngiale ët  I Ag   
E) tubul tapo ia ok ngj ne itale e iG telm na   

 
 
  
 

89 . ëN  asnj ërë n pr je  si aut ta ev  të ëm p thso me kun  ëv rehet rr ti ja e gap-it ina onik, për çev :  
 

A) fen r apo t ësi  ni tersticiale  
B) om sushq ey rjes  
C) eru ter so i omg i od st mo isë  
D) dica zo së  tubulare pr ko simale  
E) fen r apo t ësi  diab te ike  

 
 
  
 

99 . Ku e em rr ori jg inën ëm  shpesh tu om ri i prost ëta s?  
 

A) n ag  z ano  që dn rore  
B) n ag  z ano  ep ir ef r ki e  
C) n ag  z ano  e tr zna icionit  
D) n ag  zev i uk lat s me inale  
E) n ag  ur arte  pr tatso i ek   

 
 
  
 
100. idneV  ëm  i s ëthseph  i em t sa t za a ev  të tumor ti  të pr tso a ët s aj s ëth  limfonoduj ev  është:  
 

A) ok lona lumbo-sakrale  
B) up l om ne  t  
C) ëm lçia  
D) sur ane l te  



 
 

E) truri  
 
 
  
 
1 10 . iC l ta  j ëna  s kh a eq t ëm  ët  z snoka mh e të mëd timit të er ke is o in t em  an tyrë organike?  
 

A) av sku al re  
B) ovren re  
C) aj tr go j ne i ek   
D) hor om nale  
E) ap tol go ji të trupa ev  ka ev nr ëzo   

 
 
  
 
1 20 . ëT  gj ti ha mës u dn j te  e ëm p hso tme mu dn  të çoj ën  ën  I KR  me ëp r hsaj tim të  :  
 

A) ul p su it erit ame t zo  sist me ik  
B) id ba te it mel il tus  
C) ma li o zodi  së  
D) mieloskler zo së   
E) miel ëmo s lum t pi le  

 
 
  
 
1 30 . iC la prej këtyre is pm t mo a ev  të RI K është ëm  e ndjeshme n jad  ko rr igjimit ët  ca id zo ës:  
 

A) raid r ae   
B) nauz ae  ehd  të vj le al t  
C) sa t ne ai  muskulore  
D) ena mia  
E) pr ru iti   

 
 
  
 
1 40 . ajG të vler së i im t ët  uf n sk i no it r ane l, par tema rat ëm  të p rë do sr h më  aj në Azot me ia dhe Kreatininem ;ai  vlerat që  

snok i ed roh ne  on r am le aj :ën   
 

A) Azot aime  0.2 -4.0 mg/ ld ; Kr ae t ini n me ia 0,4-0,8 m d/g l  
B) Azot aime  2.0-7.0 mg/ ld ; Kreatinin me ia 0,4- ,1 5 m d/g l  
C) Azot aime  7.0-20.0 mg/ ld ; erK atinin me ia 0,6-3 5,  mg/dl  
D) Azot aime  0.02 -6 0.0  /gm dl; Kr ae tinin me ia 0,7-2 5,  mg/dl  
E) Azot aime  0.06 -7 0.0  /gm dl; Kr ae tinin me ia 0,4-1 5,  mg/dl  

 
 
  
 
105. ëN  një paci ne t em  ed k snepmo im ak rdi ka  nën tr tja im me uf ros me i ,d  ic li pr je  el ke troliteve të m pë osh ët m duh te  om in toruar  

zav hd mi i hs ?t   
 

A) aN t ir u im   
B) Kl iro   
C) laK ui m  i  
D) aK l iç umi  
E) gaM nezi 



 
 
 
  
 
1 60 . ëN  një cap i ne t em  I KR  kr ey rja e ëjn  zke aminimi kor ano rogr fa ik:  
 

A) ehud t ëdnuk rindikuar ijg thmonë  
B) d ehu t kund rë i kidn u ra  ën se vl are t e kr tae ini ën s j ëna  ëm  të al rta se nor am   
C) mu dn  të aer lizoh te  em  ëp r itag jt en e ud hur  
D) kun  ak  e kef te bm i nuf ks oi nin ren la   
E) ap s një zke aminimi të lit lë ëk r ehok t kr ey r aj  e proçe rud ës së me jn ëhershme ët  diali ëz  s  

 
 
  
 
107. ëjN  i dn ivid i s ërumë  em  uT ber uk l zo , ën se kun  i nëns orth h te  uk ra ev  të për hs t ta shme, mund të i fn ekt ëjo  për gjatë një viti:  
 

A) ëjn  em satare prej 01 - 51  personash  
B) 02 -30  
C) ibm  4  0  
D) mbi 05   
E) ibm   001  

 
 
  
 
108. Për ic l në  n ag  mani ef sti em t e më hsop t em  ët  SI AD -s, eb os teh  se naul  një r lo  patogjen te ik vir su i hu am n herpes pit  8 (HHV-  

.8 :  
 

A) ras k nëmo  K pa so i  
B) li fm adenop ta i ën  e gj arene li rauz  pers si t ne te  
C) gna i amo t ëzo n b ica lare  
D) ënerraid  kr no ike  
E) l ue k kalpo i ën  orale iv loze  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

NP E AMU TOL IJGO   
 

931 6. të gj ahti  ajnëhs t e pëm o ths ë em  j ëna  kara tk e tsir i ëk  e roc  up l anom er  rk o kin  em  ep r aj hs t mi :  
A turgor i ju ug la ver e  
B e med a periferike  
C hep ta mo ega il   
D sp  ok ell   
E gi hs ta is  sh pok  ta rubm i   

831 7. C ali t ap t golo ij  mund ët  ej në shka uk  i hemoptizi ës ?  
A koa ug limi int var sa uk lar i disemi un ar  
B t romu e rp imitiv beni jn  so e malinj  
C p ta olo ijg  rg a un lom ta oze aktive  
D ilobme  – i fn ar tk  up lmo  ran  
E sp  të g ij tha të mësi ëp rmet   

931 8. B itiknor  i fn ektiv a uk t ka in ic den ëc n ma sk imale në?  
A sp  në dimër  
B në verë  
C ën  v ej hs ët   
D ën  rp a vn e ër   
E kun  ka dif ere n ac  sti on re në ni ic den ëc    

931 9. ic l të  ënaj  me tamzinak  tap ogjen ëkite  të ësinomuenp  n ag  hipe sr e sn ibiliteti?  
A sp  rea enoisk  të dem iatuara nga qeli az  t  
B r ae sk i no e të li aruhd  me um ng se në  e gI A  
C r ae sk i no e të li aruhd  me ël hs i nim  e gI E  
D rea noisk e të ruhdil a me ko pm lomentin  
E er a sk ione ët  l uhdi ar  me de rg adimin e rbif inog ej n ti    

041 0. cil të  ja ën  sh qak te  më ët  hs p hse ta të ve sr amenteve p el aru le he om ragjike?  
A sp  ne po zal itë  
B np e mu on ëti   
C i fn e sk ion te  vir ela   
D np eu om tora sk   
E sar odiok zë   
 

041 1. Të ahtijg  tejdnëjg  e pëm o ths ë em  sqafrëp jo në një kaf tor zer i uk  ët  pra un ar për SPOK ( ës dnum j  a  
up lmonare sbo t kur it ve kr no i )ek  me p rë ja hs it m ët  :  

A i fn e sk i no e er ips rat ro e re ruk ente  
B t my it të d hy anit  
C odn ejt s ta om sferike  
D odn t ej s në a bm jentin e nup ës  
E sp  a okl lizmi nork ik   

041 2. ukakhs  ëm  i sephs h ët  i sëzatkeleta  erabol  p nomlu are ë hs të:  
A i fn arkti up l om nar  
B sp  enp umo in  enp umo skok i  ek  
C np e nomu i vir ela  



 
 
D i milahn  i airetam l eve  të rt aktit t sëter   
E oknorb ek zat ia   

041 3. cili hsë ët  ali çi që rodrëp te  më shpe hs  në rp o if al sk inë e t bu er uk lozit?  
A fir a pm ici an   
B sp  zi ino iza d  
C ate otubm l  
D pir iza namid  
E stre motp i ic n   

041 4. ën  temizitukair  e s ume n sejd  up l nom a er  tkurtsbo i ev  nork i ,ek  tna ibi to i uk  i zg ej ruhd  ud het ët  ëtej   
ak it v ku dn ër ët  gjithë ba etk er ve ët  hsopëm tëme me për hsaj t mi  :ët   
A hemo sulif  i ulfn en ec   
B perts t ko o suk  p en u nom i  e  
C sp  sta kolif o suk  a ru eus  
D om ra sk ela katarr ila s  
E sp e nomodu as aerugino az    

041 5. tera aip  e obme il së up lmonare num d të përfshijë të g ij thë medikament te  e më hsop tëme me  
për aj hs tim të :  
A sed ita mit me ba br i rut eta   
B sko igj paretone  i  
C s it um al nt eb ta a rd en re gjik  
D pod amin  
E sp  ëjnsa  agn  ët  pisëm ër tem    

041 6. Në cilat nga dnëjg tej  e më hsop tëme mu dn  të bats zili teho  rp eze cn a e i fusn eçi n ëc s re ps ir ta ero ?  
A hemog za a lan iza: Pa 20  07  mm H ,g  Pa 2OC  55  m Hm g  
B meh oga anaz azil : OaP 2 76  mm H ,g  aP 2OC  83  mm H  g  
C sp  meh oga anaz liz :a  2oaP  45 gHmm , 2OCaP  06  mmH  g  
D hemog za a lan iza: PaO2 59  mm H ,g  aP 2OC  14  mmHg  
E hemog aza naliz :a  Pa 2O  56  mm H ,g  Pa 2OC  74  mm Hg   
 

041 7. iS  aer li hoz et el ximi i testit ët  t bu e nilukr ik?  
A du ek  am t ru  ëpis r qaf ne  e quks u  r  
B kud e m ta ur d ai met nir  e quks ej s  
C sp  kud e mat ru  id a em trin e pa sëlup   
D duke mat ru  pis ër qaf en e pa up ël s  
E p la pimi i z sëno  ës  n rg it ru  ën  ve dn in e ino uk il mit ët  PPD   

041 8. cfarë ën n puk t teho  me fib or ëz  up l nom are idi po ta eki ?  
A n ëj  of r ëm  if b or ez  up l nom era  oj  e ov lu it ve  
B jn ë of rmë fibroze up l nom are me de uk rs ët  pa rp it ru   
C n ëj  of r ëm  fi orb ze up l nom are tra hs e ug eshme  
D sp  n ëj  of rmë pneu nom ie in et sr cit i ela  idi tapo ike me ruce i kl ni ike pro rg esive  
E a jns ë gn a përg ij g ej t e i dn i uk ara   

041 9. C ali  tem ëdo  ngj ry imi drëp o ter  za thsinok  rëp  i fitned iki nim  e ephs jtë ët  Myc bo ca t re i mu   
t bu ercul so is?  
A rg am  
B he tam o sk i il në  
C gim as   
D sp  eiz lh -n lei sen  
E papani ok al u  



 
 

141 0. ic l të  ënaj  komp no e tëtn  të imetsis t me nak ik ët  tjorbm j se  up l nom are?  
A si ts e im  mu rok egul ,rota  ajradnnën  di ok ot mi ek  e orb n evek   
B ra ki et kt ru a anat mo ike di ok tomike, pih e sr e rk te imi i mukus ti , letipe i prizma it k me ci eil  vi rb uese  
C sp  ra kitektura an ta mo ike di ok tomike, sist me i mukore ug tal ,ro  epi et il  rp izmatik me ilic e vibran et   
D ra kitekt aru  anat mo ike di ok tomike, si ts emi mu ok re ug tal ,ro  ep leti i buk ik  
E kra itekt aru  tana o ekim  di tok omi ,ek  srepih e terk i im  i muku ,tis  letipe  buk ik   

141 1. spalok i up lmo ran  telpmok  dnum  ët  rev ifi ok h te  ën  ët  ijg t ah  gj tejdnë  e thsopëm ë em  em  rëp ja  miths  
:ët   

A np eu om tora sk it  
B lp agë up l nom are  
C sp  sbo tru noisk  i bron uk t in et mr e id ar  
D lp a ëg  ët  pa iter t rot a ak  l agn  hs t  ajpy  
E he otom ra sk  i ajd t ëth    

2141  iC l të  agn  tjart i em t e pëm o ths ë em  hsë të med no aurts r e a ëtf  të isirr  bm ijetesën në pa ic entët me  
PS OK?  

A orb n dok tatali ro   
B sp  sko igjen për ok hë të g ëtaj   
C anti ok il en rgjikët  
D ven lit a ic no  mekanik  
E rok ti sok et or id   

141 3. m ze leto i mo a p el ru ti ike dnum  ët  manife hots te  em  karakteri ts ik ta  e më thsop ëme me përja ths i :m   
A capo ifi mik  di zuf  i hemit tiskaro   
B sp  tsops im alardnuk t are l i med ai s it  tin  
C srev ament p el ural hem ta ik  
D erp z acne  e idica t kinorulaih  ën  ve sr ame nitn  p el ur la   
E ejbmihd  ufid ze rot a elak    

141 4. ic li ëthsë  nemele ti ëq  vrëp eç an enma z së  hsë të dnof a tnem al në dia ong ëz n e pn mue o nok io az ve?  
A hs i tn i rg af ai  up l nom are  
B prova uf n sk i ano le re ps i ar t ero   
C val za ih  oknorb la veolar  
D sp  ra id o rg a if a e t ro a tisk   
E hemog za  an la azi    

141 5. amonicrak  orb nkogj ne i ek  ëthsë  ( jgz i hd  për jg igjen e ga ub a :)r   
A grëp jegjës për ëm  hs umë se 90% të tu rom eve pul nom ar  
B kanceri i dy ët  ëm  i phs e hs ët  në ub rr a  
C sp  më i hsephs it  ën  mo hs ën e re  
D hud a pn ir aj  ë ths ë shka uk  krye ros   
E v ëte m një rp o ong zë oj  ët  fa srov hme   

141 6. ic l ta  n ag  otëk  nuk ëthsë  ëjn  noicakidni  për if b orbor n ok s pok i?  
A srelv imi i evazokum  br kno elai   
B ajqeh  e t apa ve sned  të mu suk it  
C ispoib  e zalpoen i ev  en orbod nkial  e  
D sp  traj it mi i hem ta eme ëz s  
E azongaid  e poen l za ive knorb ai le   

141 7. C ili  ë hs ët  nifed ici no i i e pm iemës p el ur ti ek ?  
A g ur ubm llim i li fm ës në ha sp i nër  p el ru ti ike  
B rg u ubm lli im  i lugaok a ev  ën  nërispah  ekitiruelp  is  ap os je e np eu nom ektomis  ë  
C sp  ajhdelbm  e am t laire ti  urup le tn  ën  nërispah  pl rue it ki e 



 
 
D hdelbm ja e ja rit hd e gj uka t në ha sp irën ple tiru ike  
E bm le hd aj  e likidit në h spa irën p el ru iti ek    

141 8. ic li ëthsë  inejg  roserpusokno  ëq  a tehozuk  em  hs u ëm  ën  nejg e ëz n e omut r ve e omlup nar  e  
A 74p   
B sp  35p   
C SAR   
D Myc  
E oF s   

141 9. në cilat gjë dn je f izi ol jgo ike derp omi non  ok ntro ll i meta lob ik i re rips ac noi i :t   
A jg atë hsu trimeve f zi ike  
B gjatë t er ejt s  
C në fazat e agjerimit  
D sp  g aj të gjumit  
E gj ëta  p semujga ise   

241 0. ërafc  dnum  ët  ëjogert  avorp  uf n sk i elano  erotaripser  ajg ët  ast sëm  rb no ki la e?  
A si rdn om tnevsid i rotal  i ti tip  rtser ik it  v  
B v el ra në l mi eti  të on rmës  
C sp  si rdn om id s tnev i rotal  i tipit  kurtsbo it  v  
D der uk it m ët  lov u tim  zer i aud  l  
E reduk it m i zi ulo ar i kap tica e tit  sknuf ional er iz d au l   

241 1. cil ta  nga faktor të  e mëpo ths ëm hsë të n ëj  fakt ro  phs rë thyes i sa tmës rb o kn lai e?  
A temirthsu  zif i ek   
B iskulfer  ga zeorts o gaf e  la  
C i hn ila mi i ae or la ergenëve  
D i fn e sk i no e vir la e ët  gurr ëve rp imare re ps irat ro e  
E ps ët  ijg t ah  pë jgr i tejg  e i ukidn ara   

241 2. ën  ëjn  ëzirk  b knor o tsaps i ek  a etuk  sbus t na ca e qe st i im t që ud h te  hd ënë hsë :ët   
A ne tso i mg ina  
B peh arina  
C sp  a rd enal ni a  
D nik idina  
E digit la i   

241 3. C ali  n ag  ëk to sumu ejdn  mu dn  ët  vorp o ok jë ih per et sn i no  up lm no ar p mir ar?  
A si mordn i C ihsu ng  
B feo rk om ica t mo a  
C sni u acneçif  elaner  rk o  ekin  
D ste zon a e ist sum ti  a ro it k  
E sp  ezorbif  up l eranom  evisam  nga okilis az    
 

241 4. në b ëza  të ci al ve rk eti re ve sodn te  ak it v eti ti i but e ukr lozit up l nom ar?  
A klinike  
B radiolo jg ike  
C sp  klinike ,radiol jgo ike, mi bork i lo ogjike  
D mikr loibo ogji ek   
E kli kin e hd e mi bork iol go jike   
 

241 5. cili hsë ët  zi o it pi më i za hsnok ëm i tumoreve mal ni je të t kar se ë?  
A sp  nicrak o am  ips n eqo liz ero  



 
 
B kar ic mon a a ksoned ua om ze  
C ade kon arc amoni   
D kar ic noma ade on i icod its ke ic( li dn r mo a)  
E ka nicr oma apl za i ek    

241 6. çfarë nën puk t teho  me s at din ze or  ët  sar iok d sëzo ?  
A rp ek ej  up l nom are e izo ul ar  
B p er kje o uk lare e iz ulo ar  
C p er kje të zi oluara tuk ane  
D sp  nam i tsef i em  ex rotart a elak  në um nge ës  ët  mona la i ev  t ro a elak  ët  de om n seurts h em  dar iolo hsikijg t  
E ëjnsa  agn  ëp rgji tejg  e mësipë emr    

241 7. a tn eli oku tr ei net aktu la i hs t janë të i ukidn ara ën  tr ja timin e SPOK?  
A sp  jo  
B op  ën  mirëqohs  em  na t jgreniloki i  tëk  
C op  në qohs ërim em  korti sok et dior ët i hn al ota r  
D op  tev ëm ën  pr eze n ëc  ët  ir a mizituk e ev  ët  ës um ndjes  
E op  mëtev  në f ëza n s at lëb  ët  së dnum jes   

241 8. të gj ëhti  me inak z tam  e pëm o ths ëm tap o tenejg ik enaj  et  narp ish me  ne nëmtsa  n ag  rthsu imet fiz ki e  
em  për aj hs tim:  

A hiperventi il mit  
B ft ho ja e rr ugëve ajrore  
C hed i rd im i rr ugëve ja rore  
D sti um lim ner zov  refleksor  
E sp  irr ejt s së rp esi ino t si ts emik up l nom ar   

241 9. ën  id a nëzong  e me b ësilo  eranomlup  ra t re i go raf ai  up l nom are rea zil :teho   
A ën  të gj hti a rastet e dys uh ara për e obm li up l om nare  
B v ëte m testi i D dimerit r ze ul not  izop it v  
C sp  ën  sar tet ruk  itset  i D di rem i ,t  tnihs i farg ia pe anoizufr le dhe e aifargok  ve on ez  nuk kanë a rr ti ru  ët   

eremirid  d hsy i nim  ngaid ost ki   
D v ëte n hs i tn i rg af ai  up l nom are r ze notlu  zop ti ive  
E v ëte m rp eze n ac  e fi rb ila ic no it atrial   

341 0. cil ta  nga hop im te  e mëpo hs tëme b në  pj se ë në af zën dia song tike fil el s rat e ët  jn ë ne po al z ei   
up lmo an re meh ora jg i ek ?  

A ce rgoh af ai  a db omin la e  
B e ok  relpod  t hcnor i vos ra- a ro t la   
C tc  koke  
D sp  bif r rbo o kn os ipok a  
E tc  ma sk ikof elaica   

341 1. në c li ta  of rma të pih er et sn i no it up l nom ar vëreh te  n ëj  r tir je e rp esi no it kapilar up l om nar  
’d i ucn cnam ae mento?  

A sp  pih e tr e noisn  ve on z up l nom ar nga ka dr iopa it  ët  m atja   
B hipe tr e sn i no  ve zon  up lmonar nga ka poidr ita  ët  d taj th a  
C hiper et sn i no  nomlup ar ar et rioz primitive  
D hiper et sn i no  up l nom ar gn a hi skop ai   
E a jns ë gn a përg ij g tej  e i dn i uk ara   

341 2. cili medikament pë odr r te  për nok tro ll in e i malfn aci tino  të gurr ëve aj ror e ën  ëjn  p ca ient astm ta ik?  
A a ps irina  
B sp  trok ikos et dior  me rrugë i hn ala rot e  
C te fo i nil a 



 
 
D i rotibihn  XOC -2  
E b te a 2 a nog ist   

341 3. ic la ëthsë  lpoen azia up l anom re ëm  hs umë e l ruhdi  em  e zopsk i nim  profesi no al?  
A adenokarc ni oma  
B mikro ic t amo   
C ac  onips lec alu re  
D sp  me oz ilet oma lp e ru ti ki e  
E kar ic on ide   

341 4. cili hsë ët  trajti im  më i nev hsjo ëm në tsbo ur k is no  ët  rr ugëve ja or er  të jn ë pacie tn i të p er ruk  gn a  
zorbif a ic s it k :e   

A sp  rd en za ih  rutsop la   
B a tn ibiotik  
C rotatalidoknorb   
D an it ok il nergjik  
E rok ti sok et or id   

341 5. cili nga ët  më op s th ë im t ë hs ët  shkak at ri më i s ph e hs ët  në np eu nom inë në rp ak it kën e mje sisk ë së  
shtijgrëp h em ?  

A myc po las am  np eu nom ie  
B he fom li su  i fn l neu z ea   
C legi eno ll a np e hpomu ila  
D p.k neumonie  
E sp  streptoc co c su  pneu nom ei    

341 6. si rdn omi Cla edu  B nre a dr  – oH rner rak ak et ri hoz te  gn a :  
A sp  eno tf almu p,s t ezo  pa bepl ar le, hd e ordhina ze un ali te ar el   
B hd i ejbm  ën  ëniphs  ehd  kr ëha  pë ëtajgr  sënoz  ës  ine vr i im t të ne vr ti  ulna  r  
C rts ei  rbur e në nivelin dba ominal, qafa e ub al il t hd e f ca ies nul a er   
D edema mantel ehd  t ogru r i ju ug al reve  
E atfone lmi, ,ëzoim  ëzotp  ap lpe rb a el  hd e a ordin zë ko tn r la ta e lar  e  

ilic.7341  hsë të itset  i sknuf i ilano tet ti  aripser t ro  ëq  erefid n noc  tsa ëm orb nkiale gn a PS OK?  
A ps irometr ai  e th ej hs ët   
B ob dy plet zi mo rg af ai   
C itset  i inoizufid t ët  om n disko it ët  ka tinobr   
D sp  testi i oknorb reve sr i lib eti t ti   
E et sti i ocrofs s   

341 8. ic l ta  ënaj  of r tam  më fr ke u etne  ët  trepih e isn o in t up l ranom ?  
A hiper et sn i no  up l nom ar rp im ti vi   
B hipe tr e sn i no  up l nom ar se ok nd ra  gn a ka dr i po ati ët  m ja at   
C pih er et sn i no  up lmonar gn a prezenca e al r ët evis  të më hd a  
D sp  se nok dar si pa os ëj  e së jdnum eve re ps ir ta o er  nork ike  
E a jns ë gn a përg ij g tej  e i dn i uk ara   

341 9. ruk  d hsy o eh t acnezerp  e ëjn  ak rci idion  ,ranomlup  ën  um n ëseg  ët  d ai gno ëz s hi ots l go jike, ic  il  
egzaminim sni trumen lat  dnum  të ej të i n ove j hs ëm ët  rea zil ohet?  
A nihs ti rg a aif  p nomlu are p re uf iz no la e  
B hs intigrafia koc erok   
C sp  hs inti rg afia up lm no are em  oktreo it d të mar uk ar ra id oaktivi hs t  
D ct e kok ës  
E hs int gi rafia up l om nare nev ti tal ero    

441 0. nga es  fni lue ocn h te  më hs umë ak it viteti i që rdn ave re ps i erotar ? 



 
 
A sp  nga pih erka np ia  
B agn  pih o sk e  aim  
C agn  ël v tejzi  e paretit rot a lak   
D n ag  alkal  azo  
E gn a ka çl em ai    

ët.1441  jg i aht  tpmis o tam  e thsopëm ë em  ënaj  të li aruhd  em  e sk ap sn i nino  t lakaro  të kancer ti  up l nom ra  me  
për aj hs tim:  
A  sëllok  
B he pom tizia  
C hd i bm aj  t ro akale  
D dispn ae   
E sp  pect su  exav ta mu    

441 2. cili hsë ët  t omu ri beninj më i phs e hs të i par te it rot ak ?la   
A nok droma  
B aizalpsidorbif  rokcok e  
C sp  este rdnoko oma  
D t romu  des om id  
E fi rb oma   

441 3. ic l ta  ënaj  dem ika tetnem  kr erosey  ëq  rodrëp en ën  nok t llor in e orb n snokok t noiskir it në pa ic en ët t m  e  
as ët m nork ike?  
A ateb  2 a isnog tët em  ev prim ët  sh ruk tër  
B sp  b te a 2 a nog istët me pev ir m ët  zg taj ru   
C te fo i nil a  
D kor it koste or i ëd t me inhalaci no   
E rok ti sok et or idët me rr ugë sistemike   

441 4. cil të  nga ët  më op shtm te  nuk ë hs ët  fakt ro  favor zi seu  i fill mi it te np e mu onisë sop t po erato er  ose sop t  
tra mu ita k :e   
A hipoven it limi  
B e sruks i no  i li utim ar i meh i id a rf a mg ave  
C i hn ibim i fer le sk ti  ët  ko ll ës  
D dehi mird i  
E sp  lif l mi i i e aritmive kardiake   

441 5. uk  hsë të e lo zilak rau  gj ine  ëp rgjegj së  rëp  nëzorbif  cisti ek ?  
A kro om zomin 5  
B rk o om zomin 31   
C sp  rk o om zomin 7  
D kro om zomin 11   
E rk omozomin 3   

441 6. np e omu t ro a sk i ma is v si tr tja teho :  
A o sk ig ej ton erapi  
B int bu im oro trak ae l  
C sp  rd enim t ro ak la  ën  h spa irën e dy ët  i etn r tsok ale hemikl ukiva l ra e  
D nerd im rot a lak  në nërispah  e V i tn e oskr tale a sk ilare sop et ri  ro  
E rd enim u libm ik la    

441 7. skurtsbo i ino  orb nki la  rëp  nifed ic noi  te ps ok:  
A sp  ë hs të v za dh i hsim t pr eze nt hd e sp e ë ëths  variab lë  hd e irr ve e sr ibël  
B kun  ë hs të gj hti nom ë pr eze tn e por ë ths ë i rr eve sr ibël  
C oj  somod d so hmë hsir t hsë të ënomhtijg  rp e etnez  ehd  dnum  të j ëte  pak a muhs ë reve bisr el  



 
 
D ëthsë  ijg t ënomh  zerp e etn  ehd  re srev i elb   
E a jns ë gn a përg ij g tej  e i dn i uk ara   

441 8. cili hsë ët  rk iteri aktu la  i k al sifikim ti  të S OP K  
A sp  klini ok  – uf n sk i no al  
B radiolo jg ik  
C ke s zulk ivi hs t uf n noisk la   
D an ta o pom ta ologjik  
E radiol jgo iki ths  – uf n sk i no al   

441 9. rdnuk ia dn ikimet a osb lute ët  oknorb s pok isë aj në:  
A ëllok   
B dyshimi i fistu al ve tra oek ze fo age la e  
C a sk es up lmonar re rf akt ra   
D sp  stat su  kard voi as uk lar oj  sta lëb  hd e ar ti mi kard ai ke  
E srev a tnem  elp u ar l   

541 0. t ar jtimi i dem i ta  i np e omu tora sk ti  ët  hi rep et rusodn  jot ar um ta ik snok is ot n në :  
A t ro a tok omi  
B int bu aci no  rt ak lae   
C sp  anerd zh lp eu tir ik  
D an it bi to i ok et ra ip   
E hsup im a osb lut në hs trat   

141 5. ic li ëthsë  inoicaler  i lop ikimioter ësipa  të myk bo akteri vazo e jo t bu er luk a er  ?  
A nëqrëp d imir  ën  ni nilev  e inoizel t ehd  amhs n aig  e jdnil es ës  er iz ts encave se nok dare  
B sp  qohs ërimi me medikamen et  se sn ib eli  hd e shmangia e li jdn es ës  r ize s et n ac ve se dnok a er   
C rdnëqrëp imi ën  ni lev  ët  tinoizel  ehd  sh am ngia e li sejdn  së er zis et cn ave ët  kryq uzë ara  
D qohs ërimi em  medikamen et  se bisn eli  hd e shmangia e li jdn es së zer is et cn ave ët  kr qy zë u ra a  
E qohs ëri im  me medikame tn e es sn i ib el , mhs angia e li jdn es ës  rezistencave të kryqëzuara hd e re kud it m i  

titeticiskot  mraf a ok ol jg ik   
541 2. pas heparit organi më hs umë i pre ruk  nga met sa ta taz  e kar ic nomës up lmonare ë hs të:  

A sp  s ek l ite   
B gjë dn ra bm ivesh rok e  
C ve khs ta   
D t rur i  
E rphs te ka   

541 3. j ëna  të ardnuk i dn i arauk  ën  egz mituke in e ipsaoga r timi  ep r natuk  to kar la  gj dnë jet e pëm o ths ëme me  
për aj hs tim:  
A i sn t iba l iteti  drak i vo as luk  ra  
B np eu nom ektom ai  nuk tr ala et r ela   
C ci ets  hi ad t ki e  
D fid ek et  të ok a ug il m ti   
E sp  së dnum je ub loze up lmonare ku rdn alate ar le   

541 4. ic l të  ënaj  sh teqak  ëm  ët  hs p hse ta ët  zonets ës rt a ek a el  se ktri sn e ek ?  
A a mon ali vas raluk e  
B sp  ne ofo rm ica no e ti or id eje   
C poen al zi ët  pare tit  torak la   
D pih ert ifor  e ventri uk il t të maj ët   
E timoma   

541 5. ic li ëthsë  ko lpm ika noic i ëm  i hs thsep ë i za b se t sëzo  up lmon ra e?  
A enp u tom ora sk i 



 
 
B sp  m ze ileto oma p el uri kit e  
C ade kon arc moni a up lmonare  
D ca ps i qon zile ore  
E a jns ë gn a përg ij g tej  e i dn i uk ara   

541 6. rotomuenp a sk i natnops  khs a tehotk  ëm  phs e hs :  
A t ukrebu l  izo  
B tra mu a  
C sp  e fm iz me a ollub ez   
D t romu e ët  med ai stinit  
E np eu nom ai    

541 7. ic l ta  n ag  us b cnats at e thsopëm ë em  nehozilobotem  en  evin l up l nom ar?  
A us bs at nca p  
B sih tami an   
C pod ami an   
D angioten iz an  II   
E sp  a gn io et nzina I   

541 8. ic l të  ënaj  fa tk o ër t e ri tuks  pë gr ej gj së  rëp  l ni d nej  e np eu nom i ës  nga hipe bisnesr i il teti  
A i ahn limi ok iza onal i rhulp a ev  oni rganik  
B i hn ila mi pe sr erites i pl rhu ave i on r nag ik  
C sp  milahni i et  tiresrep u ar  i evarulp  ro nag ik em  emid n enois  i fn eri ro e 5 mic  nor  
D i hn ila mi i rulp ave organik bm i 5 mikr no   
E a jns ë gn a përg ij g tej  e i dn i uk ara   

541 9. cil të  nga si pm t mo at e më thsop ëme nuk ë hs të e li ruhd  erd tj pë sr ëd er jti me tu rom te  m la in ej  ët   
trake ës ?  
A he tpom i iz  a  
B nofsid ai   
C enpsid a  
D d si fagia  
E sp  reflu sk i sag t or ez fo ageal   

641 0. n ëj  ve sr ament p el ru la  t bu e ralukr  kara tk re izoh te  n ag  :  
A ajtirr  e neutrofileve  
B irr ajt  e ma rk ofagë ev   
C sp  rr itja e li ofm etic ve  
D jtirr a e lp a mz o etic ve  
E ëjnsa  agn  ëp rgji tejg  e mësipë emr    

641 1. tera aip  e pne nomu i es  ja hs ët ps lati ro :e   
A sp  ëthsë  esjauhtop  jg i ënomht  e pm iri ek  eso  e arsyetua  r  
B kun  rd ejt ho te  a jns ëherë nga n ëj  dia ëzong  etiol go jike  
C ëthsë  jg i omht në e dr rautje  n ag  një d ai ong ëz  ize ologj ki e  
D ë hs ët  e hdu ëhe ruq  gn a n ëj  ar dio rg afi  
E snok ist no  në pë rodr imin e ec f la niropso ave me sp ke tër ët  g ej rë veprimi   

641 2. i fn e sk i no et um nd të dn i ok jne në p ta ogje en zën e PS OK?  
A si efekte në dist na ëc  të i fn e sk ioneve re ps i rotar e ët  fëm ëji risë  
B is  kefe te a etuk  ët  ir a uk t  evemizi  
C is  kefe te nork i ek  ët  ok l no i timiz  ët  rr ugëve rja ore  
D sp  të ahtijg  p rë gjigj te  e pisëm rë me  
E ëjnsa  n ag  ëp rgji tejg  e mësipë emr    

641 3. hi rep t for ai  e një dore ën  si mordn in roH ner dnum  ët  i dn i ok ëj  eg iz ts e nëcn  e : 



 
 
A ks le or ëz s al ter ela  a im ot for ike  
B rdnis o tim  ët  nut le ti  prak la   
C sp  t iromu t Pancoast  
D a im loi od ëz s sis et mike  
E but e ukr lozit li fm og al n lud ar   

641 4. ic li ëthsë  itset  i ruhud  rëp  di nëzonga  ite ologj ki e të ve sr amente ev  p el aru le?  
A idar o rg a aif  e tora sk ti   
B CT e rot a sk it  
C sp  t ro ako ec etn za  
D orb nkos pok ia  
E eko rg afia t ro akale   

641 5. irifuk  us p roire  i ëjn  srev a itnem  pl larue  kipit  esodnev t pis as ëjn  li jn e ët  uq ja t ru  gn a :  
A rag al dn   
B org cco  
C sp  da om is ae u – ille s  
D koch  
E auerbach   

641 6. LAB  rb( on ok  l va a hz i aloevla r) i tev ëm mund të ëtej  id a tsong ik ën  pne nomu inë gn a  
hipe sr e sn ib li it te i?  
A op  g ij t mh onë  
B jo a ns ëj herë  
C sp  mëtev  esën  hs rëqo o teh  em  ajnëhs  nilk i ,ek  r loida o ekijg  ehd  uf n sk i no al  e  
D op  v te ëm nëse qohs ëroh te  me shënjat k il nike  
E op  nëse qohs ë hor te  me v ëte m me hs ën taj  uf n sk i no ela    

641 7. në tr itja min e n ëj  g ëj dn je astm ta ike ilic  është që ll imi krye os r që mjeku hud et ët  ëb jë:  
A të rok igj ëjo  orb nko ok n rts i noisk in  
B sp  të rok igjojë hipo sk eminë  
C ët  ok rigjojë ts ta su in e i fn lam ica no it  
D të rok igj ëjo  hi lfnirep a ninoic  di kiman  të rr ugëve ja ror  e  
E ët  ok rigjojë a tl erim te  met loba i ek  pa us e es    

641 8. ic la hsë të aiparet  e zgj ruhde  ën  rt ajtimin e sa okr i od zës?  
A totem r etaxa   
B co cl hi nic a  
C sp  nderp i os l no e  
D toiza i nirpo  a  
E pe in ic li an    

641 9. në t romu te  rp imitive të kart se ë hasen shënj ta  e më hsop tëme me përja hs tim ët :  
A  sëllok  
B he pom ti iz së  
C sp  bmihd ej s t ro akale  
D sid pnesë  
E di ofs nisë   

741 0. to ar ok ec etn za (zg ij hd  përgjig ej n e ga )raub   
A pë odr ret për përcakt mi in te iol go jikë ët  versament ti  p el ru al  
B um nd ët  eg ez uk t ho te  për ët  el h ët us ar i fusn i eç ncën re ips rat ro e khs aktuar nga një rev s ma ent p el ru al  

sam iv  
C sp  angina j so at bi el  kun  k rdnu ia dn i nok  e kryerjen e rot a ok cen et zes  
D dnum  ët  pë rodr te  për ët  rutuf  ag ej nt sk el or az tn  so e a tn i lpoen a kits  në ha sp irën p el iru tike 



 
 
E ëjn  ok a ug l itapo  oj  e rauzilibats  nuk d dniar i nok  e zg e uk t mi in   

741 1. de e am  etnam l ehd  irogrut  i ev n eva  ju eralug  naj ë shën ej  karakteri ts ike e  :  
A si rdn omin dualC e – Be dranr  – Horner  
B rdnis o tim  ët  di nps esë  
C sp  si rdn om ti  ët  ve an  ac av  pus eri ro   
D si mordn ti  ët  sekr mite it ët  pap ë hsr tat hs ëm ët  ADH  
E fenomenit Ra ny aud   

.2741 lic i nga p ra ametrat e mëpo ths ëm nuk m teta  g ëtaj  ps irom te ri ës ?  
A pak ca iteti iv tal ët  rofs cuar  
B lov umi i reze sëvr  e psk ir ta ro e  
C lov umi i e psk iruar i fs orcuar  
D pak ca i et ti i psn ir ta ro   
E sp  ov lumi zer idual   

741 3. tera aip  e një enp u om tora isk  ët  mby ll ru  ësh :ët   
A sp  rd enim per uk at n i ka iv et t ti  lp e ru itik  
B sa t ëcneni  et r tuepa i ek  espes  up l inom  ri dnapske o eh t nops at hsin t  
C inte vr e tn  ki ur rgjikal  
D astine zn ë për t ër  javë me re ips r rota  aut mo ita k  
E ae tor era ip    

741 4. të gjitha të hsopëm tëm te  um nd ët  ej në shkak i rdnis omit ët  nev a ac va pus eri ro  me përja ths im të :  
A kar ic nomës up l nom are  
B il fm oma  
C romut  i tsaidem i  tin  
D metas at za intrat ro ak la e  
E sp  orb nke aizatk    

741 5. cili hsë ët  bakte ir  që et nt no  ët  ok l no zi jo ë rr ugët ja or er  në pacie tn të  me fi orb ëz  ci ts ike?  
A st per t succoco  enp umonie  
B meh of li su  i fn l neu ce  
C om ar x alle  cata hrr a sil   
D sp  p dues o om n sa  aerugi son a  
E he hpom il su  parai fn luence   

741 6. ic l të  ënaj  tenoicakidni  e t imitjar t rt o obm l kiti  ën  pa ic e ëtn t em  emb lo i up lmonare?  
A rb e adn  2 or vw e nga n jg ra aj   
B sp  vet mw  nw pr eze ncw tw sh tuko  ka dr iogjen ehd  h opi te sn i no ti   
C b er adn  6 vwro e nga ngj ra aj   
D nw rp e nez cw tw hd im jb se  elakarot  dhe onaic z sw  sisrep te  etn  
E nw prezencw tw hemopti iz sw sam ive   

741 7. g aj tw pneu nom si w nga hc al m aidy  np eu nom ia, an it bi to i uk  i zgje ruhd  hsw tw:  
A sp  tetr ca ikl  ani  
B teb a al ktamikwt  
C licinep i an  G  
D makro il dwt  
E cefal niropso at   

741 8. cil ta  nga karak et r tsi ik ta  e CT or ei nt wnjo  rd ejt njw l ize no i malinj?  
Kuf ji  et  qar et   
B k icla fikimet  
C mid e sn i no  1<  cm  
D sp  rr ajti  e vas luk arizimit 



 
 
E de sn ti et moh ogjen   

.9741 nw enp u inom nw nga mi lpok a amz  p en u nom ia is  iparet  dnum  tw p rw dor  :te  
A t carte ikl  ni  
B eri ort mycin  
C cl ra orhti my ic n  
D za it mor icin  
E sp  tw gji ht a tw swm pi mrw te    

841 0. nw njw i dn ivid 06  v çej  fum ta ro  qw pr aze nt no  he pom izit  id a ong za em  borp abwl hsw tw:  
A t bu e ukr loz  
B sp  t romu  i up l nom ti   
C br okno ekt iza   
D aç jr e e var eçi ve ez fo ag ae le  
E cist up l nom ar nga e hc i on coc   

841 1. khs a uk  mw i hs pwshtw i he unpom eu otom ra isk t hsw t :w   
A ne po l aiza  up l nom are  
B poen l iza  ruelp i  ekit  
C sp  rt a mu a  
D t ukrebu l  izo  
E m ze o et li mo a   

841 2. ja wn  ko pm il kime tw t ro a ok ec nte swz  tw ijg tha tw m pw o hs t mw te  me rwp aj hs tim:  
A enp u tom ora sk i  
B poknis  i th ej hs tw so e v za vo agal  
C e alobm  aerik  
D i fn e sk i ino   
E sp  enoizel  tw lp e sk it b ar ki la    

841 3. cila hsw tw ok hwzgj ta ja e tr tja im ti  tw sh ruk twr s at radn t tw t bu er uk lo ?tiz   
A sp  6 um ja   
B 4 um ja   
C 9 um ja   
D 21  um aj  
E wn  r le ac noi  me s ti au t nw  nilk ike   

841 4. ic li hsw tw me imzinak  zif p golota j ki  wm  i r swdnw ish mw  nw gj ene z nw  e retla i em ve t  w  
s kh bmw imeve ozag re tw e fm i ez wm s up lmonare?  
A v za o snok tri sk i ino  a tr e ir la  hip sko ike  
B sp  al et rim i rapo itr t ve itn l mi - ep r uf iz no   
C ajtirr  e ko ailpm n swc  pul nom a er   
D jtirr a e rez tsi enc sw  sw rru vwg e aj or re  
E reduk it m tw ov lumeve nomlup are   

841 5. si rdn omi i l bo it med ai  um nd tw shkakt ho te  gn :a   
A ane iru zma e a ro t sw  torakale  
B sp  da itapone  peri knorb i ela   
C br okno ekt iza   
D ste zon  e a tr er ei s up lmo ran e  
E e fm ezi ma up l nom are   

841 6. nw ci tal  rr etha an  aktivi hoz en um s tjuk  e psk ir ta ro ?  
A sp  ruk  ne ov ji et n flu sk e e psk ir ta ro e wm  tw lar at   
B ruk  ne jov iten lf u sk e i psn irat ero  wm  tw al rta  
C ruk  ne jov i tet  itropus  i mus evjuk  e rotaripsk  nw i ninoicaripsn  pas ra dh  sw



 
 
D p rw  tw p ta ru  njw lov um rrjedh sw  wm  tw al rtw  
E p rw  tw rutap  njw kapac ti te  vital wm  tw ral tw   

841 7. çfarw i kidn o eh t me ‘’N” wn  stadifikimin TNM tw tu rom ti  up l nom ar?  
A di snem i no i i tu irom t  
B l ilako zi im  i metas azat ve  
C sp  kerp ja e il ofm n udo lave  
D prek aj  ec re rb ela   
E rp e ajk  ok ckore   

841 8. cili tip np e rotomu a sk i ps ice fi ic ki hs t mbwsht te te  nw njw mekaniz mw  v la uv al r?  
A np eu om toraks tnops an  
B rotomuenp a sk  ai trogje  n  
C he npom eu om tora sk   
D sp  enp u rotom a sk  i bm i et rusodn   
E np e rotomu a sk  sakat   

841 9. snok i ored het zag  irri t tna , i fa tw tw shka otk jw mitirri  ehd  is  osap jw zel i eno  tw pa aratit re ps i  ,rotar  
ilic  agn  a twtnejg  kimi wk  tw pwm o hs t  :mw  

A kl iro   
B of s rof i  
C ica di us l hf i rd ik  
D idiskoid  i za  tito  
E sp  tw gji ht a tw swm pi mrw te    

941 0. nw sa t nwm  b or nkiale agn  es  terav  lu ja e lf u sk eve e psk irat ro  ma sk im la ?  
A ajtirr  e ko nailpm c  sw  
B tirr ja e dnok uktanc sw   
C lu ja e r ize ts enc va e  
D sp  rr jti a e rezi ts encave  
E irr ajt  e tsale icit ite t tw kaf iza t t ro a lak    

941 1. cila hsw tw of rma wm  e hs pe hs tw e np eumomed ai ts init?  
A idi tapo ik  
B natnops  – lotap o  kijg  
C esencial  
D sp  tra mu ta ik  
E rtai ogj ne    

.2941 lic at eq liza wp rgjegj esw  nw BAL(lavazhi oknorb  la veo al )r  janw i dn i uk es tw aktivi et t ti  tw  
np eumo nok ioz sw ?  

A eticofmil  4DC   
B il ofm etic  C 8D   
C mak or fag  
D sp  ne rtu of eli   
E onom etic    

941 3. agoa ps irimi up l om nar wshtw i ne jov sh mw  nw id a ng oz nw  e :  
A orb n ok ekt za i ws   
B e fm ize wm s  
C T CB  m aili r  
D sp  kancerit knorb ogjen  
E sif tu al ve arte voir e on ez    

941 4. ic lwt agn  atwk  fakt wro  kun  hsw tw ed t mre i tnan  p rw  tw in rautkid  tu om re orb n ok pul eranom  n  w  
fum ta orw :t  



 
 
A hsom a e fil il mit tw v tise   
B ok hwzgj ajta  nw vi et  e ves ti   
C rmun i i cigareve tw pira nw njw d ti w  
D sp  hsom e e ma hd e e ap eic ntit  
E grada e i psn irimit tw t my ti  tw hud a tin    

941 5. cili wshtw hs trirja e tirr jes ws  de sn it te it nomlup ar nw np eu nom inw pne mu oko sk ike?  
A panl ubo al re  
B ib late lar e  
C sp  l rabo e so e bus l bo a er   
D in et rst ici la e  
E apik la e   

941 6. çfarw nwn opuk toh te  em  ’‘  ok hw d fy ishimi”  
A sp  koha e ne ov jsh em  qw od  njw zel i no  udon al r wq  tw d fy i ohs jw ov ul min e tij  
B hok a e ne sjov hme qw do njw izel no  up l nom ar qw tw d fy si oh jw id am te rin e tij  
C hok a e ne sjov hme qw do njw izel no  udon al r qw tw d fy i ohs jw ov lumin hd e id am te rin e jit   
D hok a qw i hud te  njw lezi ino  udon al rp rw  tw hd wnw metas zat a nw di nats cw  
E ahok  qw i ehud t njw l inoize  raludon  tw d ohsify jw kric u nerefm c nw  e jit    

941 7. cili nga dem ikamentet e pwm o hs t mw e nuk pwr rod et p rw  nok t or ll in afatgjatw tw p ta olog ij sw  
astm ta i ek ?  
A rk omo lg i tak i  
B sp  et fo ilina  
C rok ti sok et or id  
D medikamen tet  aktive bm i el oku tr ei n te   
E tw jg i ht a tw m sw ipwrmet janw tw wv rt te a   

941 8. ic la hsw tw rr uga krye eros  e tr temsna i im t tw t lukrebu ozit?  
A gurr a dig ej s it ve  
B agurr  nok j elavitki   
C gurr a uk at ne  
D sp  r wgur  ja ror e  
E rr u wg  gjen lati e   

941 9. tw g tij ha hop imet e pwm o hs t mw e relat vi e me tnok ak it n me njw us b ej kt tw pr ruke  nga t bu er uk lozi  
aj nw tw ga ub ara em  p rw aj hs tim :  

A pwr ac kt no  jg ith om nw i fn e sk i no in nga .m t bu ercul so is  
B kun  pwr ac kt no  i fn e sk ionin nga .m t bu ercul so is  
C pwrcakt no  gj ti omh nw t msnar te imin e se dnm ej s t bu e ukr lare  
D nuk p crw a notk  ruk rw rt emsna t nimi  e s jdnumw es t bu e ukr la  er  
E sp  dnum  tw aj pw shk sa  p rw  i fn e noisk  nga m.tub re cul so is me eso  pa shwn aj  klinike tw s mw u dn ej s  
tuberkulare   

051 0. cila hsw tw et rapia pwr p eica nt tw  me orbif zw up l nom are idi tapo ike?  
A sp   nozitrok  
B za ati rpo ina  
C cicl fsofo amid  
D cicl ropso ina a  
E otem tr etaxe    

051 1. hs a uk  wm  i sh hsep tw i ab ec tis  up l nom ar a uk t hsw tw:  
A tbc  
B keleta t iza  omlup nare kr ekino   
C sp  milahni i i am t re i la e ev  qhsu imore 



 
 
D um n aseg  e p rw d ro i tim  tw toibitna i evwk  em  pw dr ro im p or  vitkalif  
E ki ur rgj ai  e rot a sk ti    

051 2. cilwt nga iz pito te  e m hsopw twme tw kar ic n wmo s up l anom re hsw tw mw fre uk ente?  
A sp  a ned oka cr inoma  
B kar ic on ide  
C ak r ic mon a orb n ok la veola er   
D c dno roma  
E rda i lbo a mots a   

051 3. ic li hsw tw rap a em t ir  ores l kijgo  qw p odrw r te  p rw  rotinom i nim  fe i sak  tw wsiparet  eh p ra ini ek ?  
A sp  Pa PT  
B PT  
C RNI   
D fi rb inogje in   
E kalçemia   

051 4. tw g tij ha si pm tomat/sh tajnw  e pwm o hs t mw e aj nw tw phs e hs ta nw ec ru inw e hiper et sn i no ti   
mlup o ran  pri ram  em  pw jr mithsa :  

A sid pn ae  gn a sforcoja  
B hD i jbm e rp eko dr i ela   
C il op ti aim   
D sp  edema deklive  
E reduk it m i s lej ljes ka dr ai ek    

051 5. nw çfarw ok nsi nots  ro il  i sum h rwk ive nw mo ud limin e e luk i rb ti  aci od -b za ik?  
A udom li im  em  ven it lim brosba imin e 2O   
B sp  duke dom le uar me ane te ven ilit tim  eleminimin e 2OC   
C kud e dom le uar me ane et  nev tilimit ele minimin e O2  
D duke om de ul ar uf n sk ionin seunimile  tw up l om ni  t  
E kud e om d le u ra  uf n sk io nin  f li t ur es meta lob ik tw up l tinom    

051 6. id a ng o az  lotic o ekijg  e tirecnak  wt  pul nom it dnum  tw a rr i teh  em  temiduts  e m pw o hs t mw e me  
pw ithsajr m  :  
A a og a ps iri im   
B duts im i e psk ektor tita   
C sp  knorb o rg a if a  
D orb nkos pok ia  
E med ai ts i on skop ai    

051 7. nw njw p eica tn  me hipe tr e sn i no  up l nom ar es ko dn ar nga s mw undje re ps ir ta ro e nork ike, alic  nga  
et ra ip tw e wm p hso t mw e um nd tw pwr od ter  wm  s hseph :  

A sp  o sk i tonejg e ipar  e seudhzav h em   
B digital  
C anta nog ist tw  e k içla mu it  
D di ru ite wk t  
E et nilifo a   

051 8. cilwt janw faktorwt ite apo t go ej n ite wk  qw p hsfrw ihen nw zhv li li nim  e ast wm s b or n elaik ?  
A a ivitk teti i si ts emit ner rov  aut no om nw rru wg t aj or re  
B i malfn ca i no  i rr uge ev  ja ror e  
C ri dom le im i r vwgur e aj ror e  
D l hsw i im  i aidem t vwro e em  v rpe im b knor oko sn t tkir i  v  
E sp  tw gji ht a tw swm pi mrw te   



 
 

051 9. cili hsw tw mate ir a il  bi golo jik wm  i domos od hs mw  p rw  d ai tsong ikimin mi rk obiologjik tw  
t bu e ukr lo iz t?  
A s la iva  
B material i marrw me a bog i spo i  
C gja uk   
D sp  e psk e rotk ita   
E t eromu  me metastaza c re ebr ela  tw vetme   

151 1. nw rastin e aci od z sw  m ate bo il ke mush rk ia ko pm es no  nwpwr jm et:  
A sp  rr ejti s sw rf e uk enc sw  pser i rotar e  
B tkuder i tim  tw rf eku ne c sw  pser irat ro  e  
C lu je tw eht l wsisl  ws  re ps i  timir  
D rr ti je e the sll si w sw respi mir it  
E reduk it m tw le e nim im ti  tw OC 2   

151 2. cilwt janw q azile t wq  i pm li hok en nw ap tog ej nez nw  e ast swm  bronki la e?  
A  elifortuen  
B il ofm etic   
C sp  eo iz fon eli   
D fozab eli   
E pl za mo tic e   

151 3. ic l ta  enoizel  demi iate dnum  tw provo ok jw ni t mibu i rt a laek  wn  itsar n e nam o rv ave rea min ta ore?  
A ste zon a trak ae le  
B t kar eom cala ia  
C sp  el zi no e rt ak lae e pe en trante  
D hemoragji it or i neid e  
E pa ar ezil  e vrn it lari gn e su  rr e neruk t   

151 4. si tpm o tam  dhe sh nw jat apicnirp le wt  my ok kab ter sezoi  jo ebut r uk al er  wt  sid eminua ar  ja wn  :  
A sp  et mp re ta ur ,w  r nw je nw pesh ,w  il fm oade pon ati, he ap t pso el mon egali, hd i bm ej  dba o nim ela , id a rr e,  
d ej sr itje uforp ze, i fusn eçi nsw re ps i otar re  
B lok lw em  e psk e otk rat mu tnelurupok  pe sisr et n  t  
C fe rb ic alo  se tor ina, calo dnop e lar e, ok ll ,w  e psk ektorim mu pok u ur lent, he otpom iz   
D fe rb ci ola sero nit a, lok lw, hemop izit , di enps   
E fe rbb ci ola se tor ina, kollw me e psk ekt ro at hemoptoik e mu urupok el nt, di ps ne   

151 5. cila agn  tw pwm osht mw te  hsw tw i dn ik ica on pwr me said it pokson i?  
A bi spo i trak elae   
B ispoib  t ori ide  
C sp  bi spo i e li nofm o ud lave erp trakeal  
D ispoib  e iterap t t ro ak la    

151 6. nw cil nw  p sej w tw pe wm s b or nk ai le pr de omi on jnw me nak izma imu on logjik orbm jt sw ?  
A nw tw g ij thw sist mw in bron ik al  
B nw z no ta  pe tr je  orb nkio til  twrmin la   
C nw zon nw  trakeale  
D sp  nw z no at hsop t rb o kn io til  et mr in la   
E wn  niv le  tw trak se w e b or nkeve tw dwm ha  

151 7. nw si rdn o nwm  restrik it ve ka zako hsin t njw f er uk encw er ips rat ro e tw lartw is  pa os jw e :  
A r ize s et acn t e vwgurr e ja ror e janw tw redu utk ara  
B sp  hsuk tojn ofs rci em t e vog al  per te l zivw ur njw ov lum tw ulwt p rw  çdo ka t re ps i ir mi  
C r ze ist ne ac  e vwgurr e aj ror e kun  rr ti te  em  fre uk encwn e r ripse i tim   
D t inoisne  epus r laicif  i evaloevla  tetebm  e wlu t nw ov lu em  tw u atl  



 
 
E nw in ps iraci no e tw t eh lla rp e nois i intra iruelp it k ka neg ta ivitet on rmal  

151 8. wrafç  wn n tpuk o eh t em  dats  wt  erap  tw s ra ok i od z sw ?  
A Prek ej  parenkim ela  e i uloz ar  
B sp  kerp je e st evarutkur  fmil ogl aludna re erailih  elaretalib  nw um n eg sw tw in timiseret  parenkimal  
C p er kje uk at en  e zi oluar  
D prek ej  kardiake e zi olu ra   
E rp e ejk  art uki al er  e izoluar   

151 9. cili hsw tw ti ip  histol go ij k i tu rom ti  nomlup ar mw tw phs e hs tw nw p ca ientwt me moshw bm i 56   
v çej ?  
A sp  uks amo  ralulec  
B ade kon arc amoni   
C karci on id  

D kar ic noma orb n ok a vl eo al er   
E nicrak om e padife ner c rau    

251 0. cila hsw tw tr ai ad  si pm ot m ta ologjike karakterist eki  e e obm il sw up lm no a er ?  
A hd i ejbm  rot a ak l ,e  aic nozw, ir t mw  gal po i  
B sp  hd i bm ej  t karo ela , di enps , he pom izit   
C kat i ,idrak  hipert noisne  lairetra , jd e tisr je  
D hd i bm ej  uphs ese si thike, b dar ika dr ai , jd e sr it ej   
E p la ip ta ic no e, hi op et ,noisn  retki    

151 2. ic li hsw tw dni i noicak i wm  i hsephs tw nw som hw p aide tri ek  p rw  bif or oknorb s ipok ?  
A bi spo i e bodn ronki ela   
B sp  noiskurtsbo  orb n ik al n ag  t pur a tw uh ja   
C al v za h orb nk lai  p rw  kulturw  
D lv re sim ni tra po er ta ro   
E ne po al zi br ikno ale   

251 2. hd i ejbm  eseuphs  si thi ek  e rutirpap  e lo lak i rauz  nw njw he im t ro a sk  d eh  di ,enps  nw njw tw ri de  ir  
wm  pa wr  sa i tpm o tam ik janw sugj evitse  p rw  id ag on taz  e pwm o hs t emw  :  

A np eumoni l bo are  
B sp  enp u om t ro a sk  ps ontan  
C i fn arkt mioka idr   
D e obm il  up l ranom e  
E a iruen z mw  diseka etn    

251 3. wn  ci twl  mulov  up l ranom  tnetsid i im  up lmo an r hsw tw mini lam ?  
A sp  nw ko dnopser im me pak a tetic in ranomlup  to  lat  
B nw rok se nednop cw me lov umin r ize dual  
C nw rok se nednop cw me lov umin e reze swvr  i psn irat ro e  
D nw ko ednopser ncw me lov umin e re swvez  e ipsk tar ro e  
E nw nednopserok cw me ak p ca i nitet  lativ  tw crofs au r   

251 4. a sb esi up l nom ar f li il mi hs t hud te  tw rt tja ho et :em   
A sp  tera ip  fa mr a lok ogjike  
B noicaripsa  psnart arietal  
C np e tomu omia  
D l bo ektomia  
E rd en za h orb n ok s pok ik   

251 5. si huq et rg u ubm llimi i il kidt il fm ta ik nw ha sp ir nw  lp e ru i ekit ?  
A hi npord eu rotom a sk   
B sp  ik lotora sk  



 
 
C rotomeh a sk   
D e pm ei ma  
E hi ord t ro aks   

251 6. wn  kifisalk imin MNT  tw tu om reve up l om n ra  M i :nokidn   
A metastaza koc ok re  
B um ngesa e em tastaza ev   
C acnezerp  j baborpo le e em t sa t vaza e nw di nats c  w  
D sp  metas at az  jo tw vler seus h em   
E m ate staza wn  li onofm duj   

251 7. tw g tij hw organet/ pa a ar tet e hsopwm t mw e preken nw fi orb z nw  ic ts ike me p rw j hsa ti :m   
A up l nom i  
B int se it ni  
C knap r sae i  
D gj nw d tar  s la ivare  
E sp  renet   

251 8. okras i od az  hsw tw njw s dnumw ej  e rak akt re uzi ar gn a:  
A sp  njw hi rots i naty elar  e karakterizuar nga peri ahdu  aktive ehd  qet sw ei   
B hsw tw njw dnumws je em  noisergorp  gj omhti nw af tal  
C hsw tw njw s mw u dn je wq  erp zant ho te  bm i tw gjitha nw moshw tw avancuar  
D wthsw  njw s dnumw je em  seretni im eks vizulk isht anomlup  r  
E hsw tw njw s mw u dn je wq  in et noser  eks ulk zivi hs t il nofm o ud tj    

251 9. ic l ta  aj nw me tamzinak  tap o tenejg i wk  kr sey or nw snetrepih i nino  ranomlup  se dnok ar n ag  mws nu ejd   
nork ike re ips r ta ero ?  

A bm ingarkesw ventri uk lare e m ja tw  
B ibm n ekrag sw rtnev i uk l era  e dja wtht   
C sp  zov o snok tri sk ion pul nom ar hipo sk ike  
D st za w up l nom are  
E a ns jw nga pwr jg ig tej  e m sw ipwrme   

351 0. tw g tij ha traj it tem  e pwm o hs t mw e p rodrw en nw trajtimin e fi orb zws cis it ke me p rw aj hs tim tw :  
A mu ok l iti vwk e  
B e mizn ave orp et o itil ke  
C d er n za ih t sop t ru la   
D an it bioti vwk e  
C sp  a ns jw tw swm ipwr vm e   

351 1. ic la hsw tw paret ia wm  e pwr hs tat emhs  p rw  rp o if l iska  ko rr e etk  wt  e ilobm sw pul eranom  nw  
p eica ntwt me risk tw mes mw ?  
A a ps irina  
B kid uma or l  
C sp  h ape rin me peshw tw ulwt om le uk al re  
D gluko rok ti diok   
E i modn te a ic n  

351 2. ic la hsw tw ecorp ud ar  qw nojel  njw id a ong zw içerp ze wt  oizel n eve  zalpoen i ek  tra ek a el ?  
A CT t okaro  – mediasti an le  
B sp  fi orborb nkos pok ai   
C ekografia trake ela   
D radio rg af ai  e toraxit  
E ozer n na cw magnet eki  tra laek e  



 
 

351 3. ic li pit  hi jgolots ik agn  nicrak o tam  oj  em  q evazile  tw vo alg  ohs q orw h te  wm  hel tw em  ev rsamen et   
p el ru a el ?  
A nicrak o am  oj  e di ef r ucne ar  
B sp  adenok cra ni oma  
C ak r ic noma ps i qon eliz ero   
D rak ic mon a em  q le i az  tw dwm ha  
E kar ic on ide   

351 4. cila hsw tw masa e menjwhershme nw njw pne omu t ro a sk  hipert visne :  
A hsup im shtr ita   
B sp  rd en za h  
C tora ok to im   
D dnos a n za o sag trike  
E oknorb s pk ia   

351 5. ic li wshtw luzer t ta i rk e rosy  qw pwr ehotif t n ag  pwr rod i im  i elitna u eirtok n vw e?  
A nok t or ll ojnw tw vet mw  ast nwm  orb nkiale  
B el me i jon nw inf al ninoicam  orb n laik   
C sp  jel oj wn  njw re kud tim et  od z sw  sw orets idwve ahni lat ro   
D reduktojnw se rk ice no et br kno elai   
E der u otk jnw pwrgjigjen i num i at er    

351 6. ibm  afç rw ehozab t id a ng o az  e m boky a iretk oz sw ?  
A egzaminime la rotarob ike  
B wk rkimi i kitna o evepr , zge a nim i im  r loida o jg i  k  
C egza nim imi radiologjik hd e klinik  
D sp  izolimi i pat go je tin   
E e zg a nim i em  obal rat ro i ek  dhe oidar l jgo ike   

351 7. cili nga tw mwposht temw  hsw tw fakt ro  ris uk  mw i r nw dws si h mw  p rw  t bu e ukr lo iz n?  
A sp  i fn e sk ioni me H VI   
B inoiskefni  em  apah t ti  viral  B  
C inoiskefni  em  apah t ti  viral  C  
D apeh t itapo t wn  pwr ijg t swh  i  
E çfa odr  i fn e noisk i viral   

351 8. ic la hsw tw sh ajnw  wm  e hs p hse tw qw ohs q tehorw  em  id a ong z nw  e itiknorb t nork ik?  
A lok lw e th ta w  
B enpsid  e rof it   
C sp  ok llw dorp uktive  
D sid pne qets ei   
E rts i rod  ral i gn ae l   

351 9. zerp en ac  e k la fiç ikimeve is  vel ozhga e vezws ne il ofm n udo jt hi il ra  sw htw it pike pwr kw  
np eumo nok iozw?  

A a bz e tos z  
B ireb l oi  z  
C sp  si il ok z  
D talko az   
E azonats    

451 0. mi ork tic oma up lmon era  hsw tw njw tu om r me ro igjinw:  
A i dn  e todn aile l  
B sp  i dn  ne oru e rkodn in  
C in epit le iar 



 
 
D fi rb ob al s tet   
E i dn  il diofm    

451 1. em  wp j thsa im tw e zopsk i im t jadn  za b itse t, ic li agn  tw pwm o hs t emw t dnum  tw ko oredisn h ne  fakt  ro  
tw num d sw h mw  pwr nejdnil  e swmoiletozem :  
A p el ru iti  nork ik lporbif a iz k  
B tra mu a  
C t my i i hud anit  
D rezatimet j no izue es   
E sp  tw gji ht a tw swm pi mrw te    
 
 
P TAIKIS RIA  
 
1. Per te bm tja ru  jn e qe mirdn  rrok e tk  pe br a ll e ap eic n et ve od  et  :tehud   
A) et  rf e hon et c od  r ae sk i no  ome t vi   

 )B lanosrep evenoinipo e ajherphs tehotive et e  
zakras ,ainori tehotive et )C m rofnokoj ehd a m zi m  i  

D) et  rk ti teho  ha rup  c od  js le lje  
E) a jns e agn  pe jgr ig tej  e mrep e rudn a  
 
 
  
 
2.  ruhednap i rauredisnok u’t reP k re k teho :  
A) af et s ai  e uv ll n te mhs e per et  ve urp ar  

)B  p aa f et is a per et  ve raurp  hd e gj uky ar  
etej som et )C   tilookla e nimirpev nen  

D) et  k ete  ruhsubm  nehsom  12  v ej c  
E) et  som  k ete  uv tja ru  gn a c rr e ug ill me sp i ok it ke  
 
 
  
 
3.  ejoxel et dnum nosrep retejt ejn eq ajdniB m idne m ert enot ni g  :no  
A) d le zu i no   

)B  sbo esi no   
)C  di ene e ref re imi t  

lanosreped )D i iz m  
E) c ugerr ill em  et  uk etj ses  
 
 
  
 
4. C ili  gn a te me hsop t tem  kun  paraq te  n ej  meka in z me  sp ikik orbm jtes:  
A) Pro ej noisk i  

hS )B m na g  ai  
)C  Re rg esi ino   

D) hoM imi  
E) fnoK a ub la ic ino  



  
 
5. Pe br al el  ejn  pac ei nti a oiskn z m ej uk  sp ik etai r kun  hud te :  

s en tjerd nitneicap ejokihs et )A y  elativ tartemarap etam et ,tanehd et ejaurkhs et ,  
inim et )B m  netautis ejozilanab opa ejozi  

)C  et  jete a tirotu ar  
D) et  j ete  pe gr tij he us es en  v el ser ime  
E) et  hopukoerp et per m ej dis ni  eq  rr te noh  ap eic n it n  
 
 
  
 
6. Di niks aize  at dr ive:  
A) e hs et  jn e mordnis  ane ros  i ne oru el tp ike ev   

)B  thse e n ej  si non im i la ook zil tim   
inonis ejn ethse )C m esinerfoziks i   

D) e hs et  jn e nonis im i sifil zi ti  et cr iar  
E) e ths e jn e si non im i med en ec s  
 
 
  
 
7. ubA iz im  kinork  i la ook l ti  dnum  et  c jo e :en   
A) demence  

)B  rrc e llug ime et  a kn thit  
)C  ks zi fo er ni  

D) c rr e ug ill m pe nosr a il teti  
E) a jns e agn  pe jgr ig ej t  
 
 
  
 
8. Sa ais  e gj mu :ti   
A) pake tehos  em  miths in e hsom se   

)B  bm tete  e dnap r uhsy eshme en  c od  mo hs e  
)C  pake hos te  gn a l dni aj  ed ri ne hd ej te v cej  hd e pastaj kun  dn r ohsy n  

D) pake tehos  gn a il jdn a deri en  rt e vjec ehd  pa ts ja  kun  dn rys oh n  
E) pake hos te  agn  jdnil a red i ne n ej  v cej  hd e past ja  kun  dn rys oh n  
 
 
  
 
9. MSD -IV e hs et  n ej  sist me  k al sifikimi i c rr e ug ill meve sp ik tai rike:  
A) h ei r ra kik um itl -a sk lai   

)B  dime noisn al  
)C  k eta rog ai l  

D) h ei r ra kik  
E) kate rog lai  um tl ia isk al  
 
 
 



10. ted i kirtaikisp imitjarT y ehseur m  :  
A) ke hokr te  hd e realiz eho t ruk  et  se rum te  ja en  et  err iz hsk em per v ete n hd e et  ejt ret  

ejn ethse )B  ibrehs en timirths e tarynem agn m  ekirtaikisp te  
)C  e hs et  ejn  jart it m hs end ete ros  i hsaj te az mehsnok  per t u’  kry re  ne et  se rum te  eq  nuk kane v ete d eji n e  

se dnum ej s hd e qe re uf z njo e hs t mir te  e ne ov jshme  
D) e hs et  jn e ve dn im i gj ky eta s  
E) et  ijg tha pe gr ij gj te  e mrep e arudn   
 
 
 
 
 
  
 
11.  :ainamotpelk agn rukerp i tkejbus ejN  
A) az nok i ths  ka pa ar  per te ugap ar ato qe ia  v ej hd   

)B  thse e i ap a etf  t’i er iz sto ej  upmi ls ti  per et  v ej ruhd  bo ej k et  te pav el ar   
)C  per me et per kun  i pe rodr  bo ej k et t qe hdejv   

D) per me et per kun  ka ba khs ef tja ero   
E) et  ijg tha pe gr ij g tej  e mesipe mr e  
 
 
  
 
12. agN  cfare k ara k et r zi ho et no ir zi im ?  
A) ok n uf iz no i, repih ak it tetiv i, rrc e ug ill me afek it ve  

repih ,aisetllejhtk )B m  ethel e irofue ,aizen  
)C  di rofs ai , ko upm lsi ,ino  c rr e millug e te gj mu it  

D) d ile ri i ma hd e hs t si e, i sn o inm a, milub ai , hi mrep n aize   
E) a aizenm  r te dargor e, car i lano it ite , re serp i ino   
 
 
  
 
13. otpmis em em arejt et redn tehoreqohs snemert murileD m  :emthsopem e ta  
A) rb adika idr   

ert )B m  ro  
)C  h la u ic n ica eno  te quf i mhs e v izi ve  

id )D itneiroz m isepah e ehok en er   
3 jerp sruked )E - id 7 t  hse  

 
 
  
 
14. noizuleD i i mos ita k dnum  te fhs aq te  ne tema et  dn r sy hme midis et  ic lave:  
A) et  g tij ha et  me hsop tmet  

)B  bi jdn a e et  pa rus ti  rukel en e i fn ektu ra  gn a parazi et  so e jn e pa zar ti  i rb e hsdn em  
)C  bi jdn a e et  pa rus ti  p ej se et  t ipur t te de umrof ara  

D) bi dn aj  e te pa rus ti  te gro aneve eq  kun  uf n sk i ono j en   
et esejp asid agn eqek et ere ejn es sejrrejxn e ajdnib )E   tipurt  

 
 
 



15. oizuli ethse erafC ni  ?  
A) n ej  per ec p it m pa bo ej kt  

)B  n ej  c rr e ug l mil  i per ec tp im ti   
)C  n ej  pe cr e tp im ap  kar tk re  se rosn ai l  

tiraudnem et i ilamona ejn )D   
E) ejn  rrc e ug ill m i in et lig ej nc se   
 
 
  
 
16.  erafC m okiskot ejllejs et dnu m ok en aina k  ?enia  
A) to el ra ecn   

)B  var et is   
)C  ne ezoru   

D) sp i ok ez   
E) a tsb inence  
 
 
  
 
17. bmaparp eN ( secnejgiletni i itneicifeok edner et erodnem nejte I  :sidim ethse )Q.  
A) 0 – 52/02   

)B  52  – 05/04   
)C  04 / 05  – 07   

D) 09/08  – 001   
E) 001  – 011 / 021   
 
 
  
 
18. eN  n ej  pac ei nt de tnem  qe para eq t a hx iti m sp iko- om t ro  e eths  i i dn i rauk  pe rodr imi :i   
A) be dozn ai zepines  

)B  ba ibr t ru ikeve ne od az  te elu ta  
)C  sbus at cn a ev  pla ec ob   

D) h la repo i lod i ne zod a te atelu   
E) c rpimolh amina  
 
 
  
 
19. Per et  pe cr akt rau  n ej  ugerrc ill m dep er siv ma rohd  si re neruk t ne ov jitet:  
A) rp e nez ca e et  pak et n rt e epi dos eve de rp e evis  ne rt e iv te rr e ths   

d e ajqafhs )B y  thserr jaum 2 netkap et jerp inoisimer lavretni em eviserped evedosipe emuhs em eso  
 

 en ehd erevnarp en thsirenacev ,titiv et arautkacrep et ahduirep en tinoiserped e ajqafhs )C v hsej t  e  
 
D) rp e nez ca e pe i dos eve de rp esive te a tl e unr ara me peri hdu a h py oman ei   
E) a gs ej  agn  pe jgr ig tej  e me pis erme  
 
 
 



20.  nitednehs eM m a tehotpuknen rodne f aiset  ni e div tidi :  
A) per u’t  p re aths t ru  opa  rutejg  zg ij ejhd  adn j fnok il kteve et  ja hs tme a op  gn aj vejr e et  aj mths e neg ita ev   
 

)B  per te kana il z rau  i upm ls te  ne kudorp et  os ci la e  
 raujirk et rep )C m hstathsrep et einehderra m  elanosrepredn e  

D) per u’t  p re aths t ru  me a bm ei tn in  
E) et  ijg tha pe gr ij g tej  ja en  et  sakta  
 
 
  
 
21. rP ev ela cn a en  epide oim l go ij  m :ta   
A) nirmun  e ras et ve et  ejn  se dnum ejej  qe ekz si tojne en  nje mome tn  et  ac ktuar ne nje lupop al et   
 

 tamotpmis )B m hsnokaz et e m es ejn et e m ejejdnu   
)C  se dnum ej  me thsephs e is  et  ma ehd   

D) te con ent mzir in ehd  traj it min e n ej  se jejdnum e te hd e en   
E) urg p nehsom  me nluv era lib ti e it n  
 
 
  
 
22. Me ibof  ne pukn t ho e :t   
A) n ej  c rr e ug ill m i pe ilanosr et tit  

)B  n ej  c rr e ug l mil  i et  men ud arit  
ordnis ejn )C m isp kipit k ito k  

D) n ej  c rr e ug ill m i pe cr e mitp ti   
E) ejn  si pm tom i de rp esi tino   
 
 
  
 
23. eN  tjart imin e n ej  g ej jdn eje ufnok z noi la e od  te ne etijov j:  

icap minorugis i’t )A emhseudhzav e ecneserp ejn titne   
)B  et  bm anim nitneicap  en  ethsuk  e rr esire hd e imilozi   
)C  et  pe nrodr im sasi et  ma hd e se ad it ve hs   

D) et  pe minrodr  na it serped ive tr ici k il ek   
E) et  nabm im p eica n it n ujgz ar me c od  menyre  
 
 
  
 
24. jN e g ej jdn e rk e uksup al er  dnum  te j ete  pa jos e e:  
A) rk ezi  e lip e isp e te ropm a el   

osni )B m etsisrep ein n  et  
)C  timisekap  suziv et -it  

D) r ae sk i no ti  bof ik et per et  re edn   
E) zod ave et  me hd a te medikamen et ve a tn i rped esive  
 
 
  
 
25.  et noiserped eM m jotpuknen rauksa me: 



A) n ej  de rp e ss i no  me si pm t mo a ko pm e sn ta ro e te dnuk e tr a me ta o de rp e ss ive ( ali r ti )te   
 

)B  xe tra-ve sr i no   
ekizif sejdnumes et esegnum en citamos etraq et noisserped em tetiqarap eq noisserped ejn )C   

 
t ekitoruen erutkurts ejn ibm evitcaer etraq et tnenopmoc em noisserped ejn )D titetilanosrep e   

 
E) a jns e agn  pe jgr ig tej  e mrep e rudn a  
 
 
  
 
26. Cila e ths e pe jdniqr a e p ca ie tn eve golokno ij ke eq  z vh lli enjo  jn e epi dos  de rp e vis ?  
A) %01   

)B  %52   
)C  %05   

D) %08   
E) %001   
 
 
  
 
27. C ili  e eths  t pi i i pare i libomi izi m ti  qe pe rodr te  en  icap e tn in nam ai kal?  

izifuk )A m oicaler n  la  
)B  af rma ok log ij k  
 )C f izi k  

D) a ns ej  gn a pe gr ij g tej  e mesiperme  
E) et  ijg tha pe gr ij g tej  e mrep e arudn   
 
 
  
 
28. Ne ci el n gn a k te o disi nilp a ps eci sila it ke pe nosr ile  dn i mh es dnum  et  ve orp ej  rid ekt pa dn erh ry ej n e  

ukejM ehshtijgrep et t m  ?  
A) hig ej an   

)B  m ej kesi in et enr   
isp )C k rtai i  

D) de mr ta golo ij   
E) m ej ke is  il gj ro e  
 
 
  
 
29. ap i ehd ratkarfer etrof i htkna ejn tehuq iS m irpev ,tanahterr agn rauvito m  ?tetkejbo ehd te  
 
A) rf ike  

)B  bof i  
)C  sbo esi no   

D) sp e odu -h la uc ani ci no   
E) deli muir   
 
 
 



30. Medikamen tet  a tn ide rp esive:  
em en enjorpev )A m erp evenoruen e nenarb - tsop ehd - itpanis k  e  

)B  ve njorp e en  niv le  int qar le iz ro   
 em nehdil )C m aono m retni nerisepah en tani - itpanis k  e  

D) ve orp jne si e frodn inat  
E) a jns e agn  pe jgr ig ej t e me pis erme  
 
 
  
 
31. akidem ethse timuitil i itanobraK m t en ruhdejgz i itne r itja m  :e ni  
A) komes ru emike  

rbrec esiforta )B ale  
)C  okisp ez s man ai ko-de rp esive  

D) ameb ezai s hepatike  
E) clu eres nedoud a el   
 
 
  
 
32. f ket ihtknA e :tehotsefinnam tejim   
A) ne sp i ok ze  

)B  ne oruen ze  
)C  ne c rr e ug ill tem  e stresit sop t- rt a mu ita k  

D) ne um ngese et  c rr e ug ll mi e ev  ikisp a rt ike  
E) ne et  g tij ha utis at ta  e ep rme rudn a  
 
 
  
 
33. C ili  e eths  kem anizmi orbm etj s em  i phs e hs et  ne p ara on j ?e   
A) ok nve sr i no i  

hs )B m na g  ai  
jorp )C noiske i  

D) rpus esi ino   
noiserger )E i  

 
 
  
 
34. Me a hx iti m ne hotpukn te :  
A) n ej  tre rom  i pa nok t mehseullor   

)B  n ej  g ej ejdn  e snet i no it te rof et  e om c noi al  
)C  n ej  g ej ejdn  eqhs et simi sp i ok l kijgo  hd e om tor  

D) n ej  jg e jdn e ureqohs e es  e ks zi rfo enise  
nejg ejn )E n rautkakhs e ejd g  a m  aina  

 
  
 
35. siD a an it rped e evis  huq en t er ic k il ke se :esp   
A) pe rodr en ne tamrof  ic k il ke  

)B  tehud  te a nimd ist hor en ne t er  ic k el  et  n ej pa ns ej mhs e 



)C  gn a ka tkar eris it k ta  e st rutkur es kimike  
D) i e hs et  enehd  ta ery  n ej  emer i nijgam ar  
E) aj ne ubz luar ne ic k il n e trete te pe hduir es sp i ok -fa mr a golok ij ke  
 
 
  
 
36. uirileD m ert m  :sne  
A) behet fj la e per jn e ma sefin it m pa siskor it k et  a ookl zil m ti  a tuk   

)B  qohs e ehor t me nilop e poru ita  ne ane tis e e hsop tme  
)C  qohs e ehor t me n ej  fecne a pol ita  rop at -ca av   

D) behet fj la e per jn e ma sefin it m pa siskor it k et  a ookl zil m ti  nork ik  
upahrep et repet thsilautka ejdnumes ejn rep elajf teheb )E r  

 
 
  
 
37. hse irileD te:  
A) g tij jnh e i f ar mg ent rau  hd e ib zz ra   

)B  n ej  c rr e ug l mil  et  of rmes es  me midn ti   
)C  n ej  c rr e ug l mil  i pe bmr ajtjes se me dn im ti   

D) g tij jnh e i gro a in z rau  hd e i im er -st kur t uru ar  
E) ejn  rrc e ug ill m i rep ec mitp ti   
 
 
  
 
 
39. C ili  e eths  efek it  ane ros  e rkodn in me i hsephs et  i medikamen et ve itna - kisp o it ek ?  
A) hi oritrep id zi mi  

)B  deko pm e sn i im  i d ai be tit   
)C  h opy nog a od t por zi mi  

D) h popy ti tiu a ir zmi  
enitkalorprepih )E m  ai  

 
 
  
 
40. fnoK a ub al noic i e hs et  n ej  si pm tom rak ak et ri kits  pe :r   
A) g ej nejdn  man ai k la e  

ordnis )B m a ni f  kiza  
)C  si mordn in sroK akov  

D) d ile rin mist ki   
E) ne oru ez n sbo e evis   
 
 
  
 
41. Pa ajidetev  ok el ktive hse et  of r um lu ra  gn :a   
A) gnuJ   

)B  Me da   
)C  rF e du   

D) Ka dr i ren  



E) Ey  
 
 
  
 
42. uV ja jt a mela okn il ke hse et :  
A) g tij jnh e e ap tra utj ar  

)B  m  e ni et visn  e g  etaj pa ds eti s  
)C  me ni et visn e g etaj  n ta se   

D) ne dite te a etl unr a ar   
E) me i snetn ive g etaj  me gn ej tis   
 
 
  
 
43. Me uk“ jdes at ir ” ne hotpukn e :t   
A) ma rr aj  ne gn a kr im to ilat hs t gn a pike i m ej ke ros  i j ete s se cap ei tn it  

)B  ma rr aj  ne gn a kr im e pe gr ej jg esise se t ar itj m ti  ehd  pe tidr esi tim  et  strateg ij se et par e tu ike  
 

)C  hs re mi i i pac ei tn ti  ne n ej  st rutkur e et  orbm jt ru   
D) ma rr aj  ne gn a kr im e borp el meve fam ajli er   

elborp e mikragn en ajrram )E m  elaicos eve  
 
 
  
 
44. qeH aj  e i bom li i iz mit f izi k hud te  te hdodn e :  
A  ) n  e jiv im  et n  ej sbo e avr ic no i i fn e mr ei rist ki   

)B  pas n ej  re mok a dn imi jm e rosek   
)C  nen dni ik ica no in e ook rdina nirot   

D) pas dn erh ry ej s es  rD e rotj ti  te greP ij mehsht   
hredn sap )E y  tisetakyjg es sejr  

 
 
  
 
45. ejN  mi ekim  dis drok an et  me jf alet hd e hterr a nen  ne et  c neli  hdodn et n ej  pe nosr  e eths  karak et sir it ke e: 
 
A) hi ts eri es   

)B  demen ec s  
)C  manise  

D) iks z rfo enise  
E) m ale okn il se  
 
 
  
 
46. S ej l jl et sbo e vis e naj e:  
A) qe rdn ime et  srep e ir t aru  per te us l um ar pe nosr at pe rr e ht   

)B  h la u ic n ica eno  re ruk e etn  a idu it ve me a ps ekt r lauti   
)C  s et re to ipi pa dnuf   

D) s lej l ej  a mron ale, ri ut ale et  p re ser ti ru a ne orbm tj je et  sbo esi no ti  hd e et  a htkn it  
es sejllejs et elautir )E sk lau e 



 
  
 
47. sbA it nen ac  e :eths   
A) de hs ire e pa lortnok lue emhs  me de hs iren e v te me rep  te snok u um ar la ook l  

)B  ne ov aj  per et  uths ar pe mirodr in e la tilook  per te ke ruqan  de rihs en  
drakikat ,tiromert e ajqafhs )C duirep ejn sap sejtisrejd ,tihtkna ,esi h itsba e n  ecne  

D) n ej  ma fin es it m i va setr i es  if z ki e  
E) ejn  urp rit i nejg eral zi rau   
 
 
  
 
48. aguF„  ideor “mu  e hs et  it pike :e   
A) g ej sejdn  se e mitisk ti  man ai kal  

)B  jg e dn ej s es  ske iti mit ko ufn iz no al  
)C  jg e dn ej s m ale okn ekil  st ezoropu   

D) hi ts eri es   
E) he rrom ag ij se bus a onkar i elad   
 
 
  
 
49. Me dn imi en  ufnok iz nino  men lat  e ths e:  
A) i kth lej l te  ehd  rehok e tn   

)B  hokni erent hd e i rf a nemg t rau   
)C  i pe phsr tje uar rop  tnerehok   

D) e i udavn ar gn a idete sbo esive  
E) qa tr esi hs t delirante  
 
 
  
 
50. aniculaH ic no te  ne ks zi fo er ni aj ne me hs um :e   
A) a tidu ive  

)B  olfak it ve  
at )C k it el   

D) v izi ve  
E) ce tsen ize ek   
 
 
 
  
 
51. Cila agn  k te o se dnum je dnum  et  i kudn t jo e kl ni ike et  gn aj mhs e me sk zi rfo e enin ?  
A) et  g tij ha et  me hsop tmet  

)B  romut te  ec re arb le  
)C  fni e noisk te  ec re arb le  

D) se dnum tej  deg ej ner ita ve  
E) e ip el aisp   
 
 



52. Medikamen tet  sp ik tai rike dnum  et  japin efek et  na e eros ?  
A) g tij jnh e, pa ma rr e pa ar s hsy  pit in hd e zod en  

)B  op t sjauh e erruk   
)C  ,oj  rop  hsephs  mi min zi ho en gn a cap ei nt te   

D) op   
E) jo  
 
 
  
 
53. hS e br imi i hs e titedn  me odn r ko num ati :r   
A) ka uf n noisk im aut mono  hd e ortnok ll i \  

)B  kun  dn e mr e rr  ak it v teti  et rape kitu   
)C  dn e mr e rr  ak it v teti  a ,rotalubm  en  ths e ip  hd e te gru ej cn es ikisp a rt i ek   

D) me rr et vetem me ak it vi tet  a lubm a rot   
E) dn e mr e rr  det ry en e drook i min ti  me repartet sp iki ta r ki e  
 
 
  
 
54. uK tj  dnum  t’i ta ri houb te  khs a uk  i sp i ok ez s ok n uf iz no la ?e   
A) khs aqeve skot ike  

)B  n ej  a ps ek it  er a noisk la  sih et rik  
)C  ove lu ic no it et  jn e emrof  de rp esive  

D) som izita im t te n ej  g ej dn ej je te hs ruherp  oiskna ze  
E) e ov luc tinoi  et  ejn  mrof e ks zi fo er nike nork ike  

 
 
  
 
55. izilibomi et evetejm i imirodreP m ehseunarp i ethse kizif ti m  :  

refni e nitetirotua nen tetsar ahtijg et en )A m erei v  e  
rotanidrook e nitetirotua nen tetsar ahtijg et en )B it  

)C  ne te g tij ha tsar te  nen  ker oma dn i nim  mjeke ros   
D) rruk e  
E) ne jnsa e gn a ep rgj gi ej t e pe mr e arudn   
 
 
  
 
56. L ize teno  meni ogn -encefa kil e, te rram a si ubmehs ll ep  et  de snom t raur  se se tejdnum  me rodn e enaj   

tkakhs et enaj ,tirurt et ekinagro evejdnumes et ejherphs n rau g  :a  
A) sif zili i  

nehd e ail )B v  e  
pel )C ra  

D) ar et ri kso el azor   
E) a ejns   
 
 
 



57. Ne c ili n pit  pe nosr a til ite  at hok en i sn at b li eti it  ,vitkefa  js e jll e et  phs e ths a ua toli it ke, di rofs ai  hd e kr zi at e  
i ilibatsn et t ti  hd e te br i tim ?  
A) drob e lr i en   

)B  na cr i ts ik  
)C  ko slupm iv  

D) pa onar ai k  
E) pasiv-a serg iv  
 
 
  
 
58. jN e ed l zu im i mire-organ zi uar pe fukr zi teho  si:  
A) i sis et m ta izuar  

)B  i kth ej ll te   
)C  para dion   

D) se radnok   
E) a jns e agn  pe jgr ig tej  e mrep e rudn a  
 
 
  
 
59. uA zit im  fni an lit  ben jp ese ne c rr e ug llim :te   
A) pe savr ive et  vhz li mil ti   

)B  e a kn t tih   
)C  et  romuh it  

D) sp ikike  
E) et  anosrep l ti etit  
 
  
 
60. Cila agn  te me hsop tm te  kun  e hs et  n ej  karak et ri ts ike e a skeron ise ne ovr ez :  
A) hi rots i e mep ra sh em  bo e iz teti  

)B  ma e aerron   
)C  men aj nim os laic   

D) s lej lje auto- dn e seukhs e  
 erithsev i tropar )E m  tirednirp e  

 
 
  
 
61. thsopem et jerp iliC m s rep kipit ethse eve k ozi f  ?esiner  
A) pe sr e ir ajt  e ideve  

)B  fuga e di e ev   
)C  pe cr e tp imi d ile ra tn   

D) ok nfa calub i ino   
E) i ed a sbo esi ev   
 
 
  
 
62. Pe jr a ths i im  i pe vanosr e me melborp e te hs e dn te ti  me rodn  neper tsni ti noicu e te v ce arau  gn a qohs eria  
e eths  om it uv ar ne te ukhs era n gn a:  
A) borp el me hs e dn ete eros  



)B  dn ej n aj  muh anita er   
elborp )C m laicos te e  

D) ajnejdn  er il gj oi ze  
E) de arihs  per hs erim  
 
 
  
 
63. neV al faxina i pe kr te  lic es lk ase te a tn ide rp esive ev ?  
A) NS RI (se notor ine- peron ine rhp in re tpu a ek  i hn i )rotib   

iserpeditna cificeps cigreninotores dna cigrenerdaron( ASSAN )B v  )  
)C  iT ekilkic   

RSS )D I rotibihni ekatpuer eninitores evitceles( )  
RAN )E I ihni ekatpuer enilanerdaroN(  )rotib  

 
  
 
64. iT k-u e hs et :  
A) n ej  lev ejzi  erok i of rme  

hstenlluvap e ejzivel ejn )B m tir oj etneruker ehd e m  eki  
)C  n ej  el v zi ej  di nots ike  

D) n ej  lev ejzi  mi nolko ike  
hstenlluv e ejzivel ejn )E m  e  

 
 
  
 
65. Si pe ifukr z ho te  n ej  teresi ide hs  et  ga ub ara rep  hs kak et  ejn  a tl erimi et  neihsok ec s gn a er al ti et ?i   
 
A) li zu i no   

)B  d le u iz no   
)C  gabime gj ky imi  

D) bod e is  men at el   
E) Me dn i em  et  hsuk zet uara p( ar it luk ra i ez )m   
 
 
  
 
66. Si pe ifukr z ho te  di ae  qe pe sr ist no  e hd e sp e kejbus it  de norihs  ta e el mi ejon  eta ?  
A) ide bo ses i ev   

elaverp edi )B nte  
)C  di e et  v ce na ta  

D) ide i hokn erente  
E) i ed  de ril ante  
 
 
  
 
67. eN  a ron e sk ine ne erovr  at :tehok   
A) Ame rron ea  

)B  rf ika per t u’  hs e ruhsodn   
)C  et  v ej ll a t a e otu -i kudn tua ar   

D) re kud it m i snok umi im t et  miqhsu ti  



E) et  ijg tha pe gr ij g tej  e mrep e arudn   
 
 
  
 
68. ed“ e ethsephs e em amroF m n rautkudni e oja ethse eradnokes ”secne g  :a  
A) el doku ist for ai  cere larb e  

s tukabus itilafecnenap )B k itorel z  tna  
iknerap i lines zufid imitkuder )C m  elarberec se  

 aitapoiretra agn kilafecne imitmed )D k inor k  e  
E) se ajdnum  W li nos   
 
  
 
69. itilibaher notpuknen erafC m aicosokisp i l  ?  
A) tr ja nimi per ek ez uk it min tkerrok  et  ed t ry a ev  rp a kitk e  

)B  hdijgz ja e si pm t mo ave kudorp it ve  
lanoicaler evisetfa jadn etnacev et skeht em elatnematropmok eviselic i imitif )C izilaicos et e e mit  

 
 evitagen evamotpmis e ajhdijgz )D  

E) et  ijg tha pe gr ij g tej  e mesipe mr e  
 
  
 
70. eN  para ejon  ta ehok t:  
A) d le zu i no i i sis et ma uzit ar  

)B  jnsa e d le u iz no   
)C  n ej  pe zr ei r ej  e de ul iz no eve et  si ts e um ar me ta o ezufnok   

D) d le zu i no i i mer tiz ej s  
E) de ul iz no i i v ra feri es   
 
 
  
 
71. edap i lamiskam i irifuK m usnok i mehs mim  :ethse ekilookla evejip et ti  
A) 04  rg /d eti  rep  mesh uk tj  hd e 02  rg / tid e per fe rm ta   

)B  02  rg /d eti  per me ukhs jt ehd  01  rg /dite per fe rm ta   
)C  05  rg /d eti  per me ukhs jt ehd  03  rg /dite per fe rm ta   

D) 08  rg /d eti  rep  mesh uk tj  hd e 06  rg / tid e per fe rm ta   
E) 001  rg /dite per khsem u tj  hd e 08  rg /d ti e per fe rm ta   
 
 
  
 
72. P re  sa hok e dnum  et  qe jordn e n ej  pac ei nt i hs t ur ar aj ths e uv ll en tit  et  jit  en  n ej  i tsn i ut ic no  aikisp trik me  
ve midn  v te em te m ej keve:  

 epaj et ehd tehoserimrep et as ired )A m itari m  ni  
)B  42  ero   
)C  27  ero   

D) aq sa i hud te  g ej jdn es hs e tedn e eros   
E) 3 um ja  



  
 
73. fC a er  e ths e tera aip  fa lim aj er ?  
A) e hs te ejn  sp i ok et ra ip  qe redn h ny  ne ko num i mik in e fami ,sejl  e puk tuar si sis“ tem” qe ka si jbo e tk iv  

ok et eveledom e nimihsyrdn m ikinu m  ti  
)B  e eths  nje t re a ip  qe nis te  agn  opuserp iz im  se pe gr ej g ej s ai  e uv a tj ej s hse et  e maf ajli reve hd e oj  e  

p ca ie tn eve  
)C   ipeths ejn en titneicap e nimirgetni vitkejbo is ,nozoporp eq iparet ejn ethse erajlimaf   

 
D) e hs et  jn e tip i et ra sip e sp i ok a tilan ike  
E) e ths e jn e of rme e et ra sip e eq  qohs e nor  et ra nip e ler a anoic el  me eta  sp i ok a lan iti ek   
 
 
 
  
 
74. raK ak et ri i ap cie tn ti :  

inimazke i retemarap ejn ethse )A m  kikisp ti  
)B  fni lue nocn  en  v el resimin kikisp   
)C  vari no  si sap  k al ses qohs e eror   

D) e hs et  i il ruhd  v ete m me et  ve ruhs in  
E) a jns e agn  pe jgr ig ej te e me pis erme  
 
 
  
 
75. Si od  et  hud ej et  i hs et  pe mr a nen ac  e jn e et  hs t aur ri ne st rutkur e rezidencia el ?  
A) me hok ze g ejtaj  et  retrukhs  hd e per et  pe abr l ul ar pe hduir en e rk izes  

izilaer en rautjerd e ehd rautkacarap et tafa em )B m irgetniir et evavitkejbo e ni m  roreqohs ti  
 

 e tenoiserp agn titneicap e nejtjorbm milleq em rautkacap et tafa em )C m  tisidej  
D) me af ta  et  cap a utk ar rep  borp el m te  e a sis et n ec s  
E) a jns e agn  pe jgr ig tej  e me pis erme  
 
 
  
 
76. jN e bof i e ths e:  
A) n ej  si pm tom a kn thi eq  nam ife hots te  kud e ni rus  gn a a od el hs enca  

)B  a kn th k il hsikin t i re sedn i hs em e raukovorp  nga e opsk iz im  dn aj jn e bo ej tk i opa  n ej  enahterr  te caktuar 
 

)C  n ej  el v zi ej  pe sr eri set e qe qohs e hor te  me a htkn   
D) i upm l is  per et  ev ti uar n ej  jbo ekt eq  khs akt no  kna th  
E) dnib aj  e sujap it fi uk ar qe e ths e nok at unim ar gn a ejn  se dnum je  
 
 
  
 
77. slupmI te  pa golot ij ke jane:  

terr evetkejbo ahtijg et i imirretakhs agn rautjerd et eviserga teslupmi )A eseuh   
)B  upmi lset mast ubru ese  
)C  r ae noisk te  a skn io ez  me nednet ce mhs ang ei n  

D) i upm ls te  e it p ti  sbo esiv nok tradikt ro  



E) i slupm te  me s dnof  mistik et  ab zuar ne ba khs e minup in me h njy ti e  
 
 
  
 
78. T ar itj im  dnehs ete ros  i det ury e hs em e hs et  n ej  ve dn im :  

 i )A  esikhsab i irateyrk agn rauhsel m ikifitrec e nezab ib m  eve m  elakide  
)B  i le uhs ar agn  nje jm ek terr iroti   

 ejn agn ehd irotirret kejm ejn agn rauhsel i )C m rolatips retejt kej   
D) i el rauhs  gn a kryet ra i i ba khs ise  
E) i le uhs ar gn a gj ky a set i  
 
 
  
 
79. jG ate jn e jn e ba khs e sib edimi me ap cient ni  sp i ik ta rik hud et :  
A) et  anal zi ho en py ejte t  

)B  et  rp iv eli gj ho te  numok iki im  dire tk   
)C  et  si tehorug  gjit jnh e ap eic nti  

D) et  bm a teh  di ts a ecn   
E) et  gj hoky te  pac ei itn   
 
 
  
 
80. i em rosena itkefe ethse ethsop em agn iliC  icirt eviserpeditna i ethsephs k il k  ? e  
A) hs t mi i ne pe ehs   

)B  rrc e llug ime et  ic k til  ka dr ai k  
itkuder )C m nok tugarp i i v  vislu  

 ejraht( ekiniraksum etkefe )D m raniru noisneter ,elazoku )  
E) et  ijg tha pe gr ij g tej  e mesipe mr e  
 
 
  
 
81. rC er ug ill m te  e pe lanosr it te :ti   
A) aj ne cr er ug lli em  me la terime et  rphs e ruh a te sj le ljes  

)B  naj e et  udok ar ne a nisk  II  et  CI D-10  
illugerrc enaj )C m itokisp serefs et e k  e  

D) aj ne ijg t jnh e et  qohs e ur ara gn a rrc e ug ill me et  rep ec mitp ti   
E) a jns e agn  pe jgr ig tej  e me pis erme  
 
 
  
 
82. Man ai  e :eths   
A) c rr e ug ill m i te me raudn it  

)B  n ej  mrof e s ik z rfo enie  
)C  n ej  c rr e ug l mil  i hu om r ti   

D) n ej  qe rdn im vorp ok ta ro  i ap eic nt ti   
E) ejn  rrc e ug ill m i rep ec mitp ti  



  
 
83. fuK izi im  F izi k dnum  te kr hy :te   
A) v ete m nga ilop c ai   

)B  i re mok a udn ar gn a jn e mjek so e i fn er im re   
)C  v ete m ne thsuk e ips lat ore  

af agn )D m  terajli  
E) a jns e agn  et  mesi temrep   
 
 
  
 
84. noV esa me rodn e e :eths   
A) n ej  s ti ua et  di vas a tn za ih  os ic o- uk tl roru   

 lautkeletni misebod ejn )B m e ezab ib m ito v  e  
)C  n ej  re kud it m i re dn esi hs em i ef eici cn es i tn e utkel ela  me c rr e ug llime et  s ej lljes adap it ev   

 
D) n ej  se dnum ej  g ej netike  

inerf e etautis ejn )E m autkeletni ti l  
 
 
  
 
85. rpeD e nois i e ths e:  
A) n ej  c rr e ug ill m i romuh it  

tan i vizulkske millugerrc ejn )B y ekitokisp ser   
)C  n ej  la ret im i g ej ejdn s se hsok ei n ec s  

uh et tisunot e ejtirr ejn )D m tiro   
E) ejn  rrc e ug ill m i rep ec mitp ti   
 
 
  
 
86. Cila agn  g ej jdn et e me hsop t em  e ths e e kara rauziretk  agn  d zi ro ei n it mi et mp oro - ps aica el ?  
 
A) g ej ajdn  rk e uksup al er   

)B  ila e in iz mi  
)C  rrc e llug imi d le u iz no al  

D) ne zoru e sbo esive ko slupm ive  
E) a jns e agn  pe jgr ig tej  e mrep e rudn a  
 
 
  
 
87. C ili  gn a gro anet e me hsop tme uzer tl no  el th esi ths  me i rukerp i gn a corp es te  sp i sok om ita k ?e   
 
A) col no   

 i ihsev )B m ese m  
)C  ve khs at  

D) he irap   
E) et ukits li 



  


