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 از بخشـی در مخـاطی ویبریشـن کـاهش دلیل دیسفونی مراجعه نموده اسـت در استربوسـکوپی فقـط هبیماري ب -1
 بیماراست؟ این هايیافته و عالیم از تريمناسب کننده توجیه صوتی تار ضایعه کدام .است شده گزارش تارصوتی

 mucous retention cyst الف)
 glottis sulcus ب)
 capillary ectasia ج)
 contact ulcer د)

 یک در Apnea - hypopneaاختالل خواب تحت پلی سومنوگرافی قرار گرفته است. تعداد  دلیلبهاي ساله 9کودك  -2
 گیرد؟قرار می moderate درجه در باشد چقدر ساعت
 شانزده تا بیست د) یازده تا پانزده ج) پنج تا ده ب) یک تا چهار الف)

 ؟باشدهاي زیر میاز عملکرد کدامیک از ساختار speechهاي فیلتر نمودن صداهاي با فرکانس پایین با حفظ فرکانس -3
 stapedius muscle الف)
 tensor tympani muscle ب)
 spiral ganglion type 1 cell ج)
 spiral ganglion type 2 cell د)

 متعاقب رادیاسیون ناحیه سر و گردن احتمال بروز کدام تومور خوش خیم غده بزاقی بیشتر است؟ -4
 وارتین الف)
 انکوسیتوم ب)
 آدنوم بازال سل ج)
 آدنوز پلی سیستیک اسکلروزان د)

به طور مـوقتی عالیمـش کمتـر  sniffingدارد که با کند و اظهار میاي به علت پري گوش مراجعه میساله 35خانم  -5
شود. کدام تشخیص در ایـن شود. در معاینه گوش رتراکشن خفیف قسمت خلفی فوقانی پرده گوش مشاهده میمی

 تر است؟بیمار محتمل
 Semicircular canal dehiscence syndrome الف)
 Patulous eustachian tube dysfunction ب)
 Temporomandibular joint disorder ج)
 Psychosomatic disorder د)

 گیرد؟تهویه فضاي پروساك از چه طریقی صورت می -6
 آتیک خلفی فوقانی الف)
 آتیک خلفی تحتانی ب)
 مزوتمپان ج)
 اپی تمپان قدامی د)

 است تنفسی دیسترس دچار گلوسوپتوزیس و درمان مناسب براي شیرخواري که به علت کوچکی چانه، شکاف کام -7
 باشد؟کند چه میرا تحمل نمی nasopharyngeal airway و

 Tracheostomy الف)
 Mandibular distraction osteogenesis ب)
 Tongue Reduction ج)
 Oral intubation د)
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هـاي پـایین دارد، کـدام اقـدام باشـد و شـنوایی باقیمانـده در فرکـانسدر کودکی که کاندید کاشت حلزون مـی -8
perioperative تواند در دراز مدت کارایی بهتر ایمپالنت را براي بیمار داشته باشد؟می 

 Fast speed insertion الف)
 N acetyl cystein usage ب)
 Partial insertion of longer electrode ج)
 rolling up of the RW membrane د)

 ترین یافته رادیولوژي در این بیمار کدام است؟یعساله با کاهش شنوایی پیشرونده دو طرفه ارجاع شده، شا 3کودکی  -9
 باریک بودن قطر کانال استخوانی عصب شنوایی الف)
 بزرگی قطر کانال وستیبوالر آکویداکت ب)
 بزرگی قطر کانال کوکلئار اکویداکت ج)
 common cavity د)

 است؟ انتظار مورد کمتر عارضه کدام ایدنموده استفاده ژلفوم از آنژیوفیبروما جراحی از قبل آمبولیزیشن جهت -10
 نکروز پوست الف)
 آسیب اعصاب کرانیال ب)
 آسیب اینترا کرانیال ج)
 آسیب حاد کلیوي د)

توانـد سـبب کـاهش بـروز در کودکی که به عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مبتال شده است، مصرف کدام ماده می -11
 اوتیت مدیا در او شود؟

 Antiviral agent الف)
 Neuroaminidase inhibitor ب)
 Echinacea ج)
 Xylitol د)

 گوش پرده در کوچک مرکزي پرفوراسیون در پیگیري بیماري با سابقه تزریق مکرر استرویید اینترا تمپانیک متوجه -12
 است؟ ترمناسب اقدام کدام ایدشده

 fascia tympanoplasty الف)
 shield cartilage tympanoplaty ب)
  plug insertionfat ج)
 butterfly cartilage graft د)

 در اسـت نمـوده مراجعـه پیشـرونده شنوایی کاهش دلیلهب مرد بیست ساله با سابقه دیسپالزي فیبرو فک فوقانی -13
 را اقـدام کـدام نبـود رویـت قابـل گوش پرده و است شده مشاهده خارجی گوش کانال شدید تنگی معاینه هنگام
 نمایید؟می توصیه
 close follow up with temporal CT Scan الف)
 conservative canaloplasty ب)
 canal wall down mastoidectomy ج)
 intact canal mastoidectomy د)
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کند در تزریـق بیمار ذکر می خانم جوانی جهت تزریق متیل پردنیزولون اینترا تمپانیک به شما مراجعه نموده است. -14
 نمایید؟سوزشی شدیدهنگام تزریق شده است کدام اقدام را توصیه میقبلی دچار درد 

 توصیه به بلع در هنگام تزریق الف)
 توصیه به انجام مانور والسالوا در هنگام تزریق ب)
 ترکیب دارو با لیدوکایین جهت تزریق ج)
 تزریق قبل نازال اینترا اسپري دکونژستانت د)

 زمـان گذشـت با کاهش بدون دائمی افقی نیستاگموس معاینه در نماییدمی ویزیت BPPV تشخیص با جوانی خانم -15
 سیسـتم قسـمت کـدام. اسـت یافتـه بهبـود هفته چند گذشت از بعد حمایتی درمان با بیمار عالیم .است داشته

 است بوده درگیر وستیبوالر
 lateral semicircular canal الف)
 posterior semicircular canal ب)
 superior semicircular canal ج)
 saccule د)

کند از افتادگی نوك بینی شکایت دارد در سال بعد از انجام رینوپالستی اولیه به شما مراجعه می 2اي ساله 35خانم  -16
بـراي اصـالح ایـن  کمتـريشوید کدام اقـدام کمـک می Tip نسبت به supratip معاینه متوجه باال بودن قسمت

 شد؟بادفرمیتی می
 Onlay Tip graft الف)
 Infra - tip Lobule graft ب)
 Lat Crural Cut & overlap ج)
 Fixed Columellar strut د)

هـاي گیرند احتمال ابتال به مننژیت با کدامیک از ارگانیزمدر کودکانی که تحت عمل کاشت حلزون شنوائی قرار می -17
 زیر بیشتر است؟

 Hemophilus influenza الف)
 Meningococcus ب)
 Moraxella Cataralis ج)
 Strep. Pneumonia د)

بینی شـکایت  Tipنماید از پهن بودن سال قبل به شما مراجعه می 15اي بدنبال انجام رینوپالستی در ساله 33خانم  -18
 کـدام. شویدمی بیمار ضخیم نسبتا پوست و Tipدر قسمت لترال  pinchدارد در معاینه عالوه بر پهن بودن متوجه 

 کند؟می دفرمیتی این اصالح به بیشتري کمک اقدام
 Lat. Crural Strut graft الف)
 نازك کردن بافت زیرجلدي پوست ب)
 Lat. Steel ج)
 Long Sheild graft د)
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ترین علت که بیمـار ممکـن اسـت رایج گیرد.بیماري تحت عمل جراحی آترزیوپالستی کانال گوش خارجی قرار می -19
 نیاز به جراحی مجدد پیدا کند کدام است؟

 تنگی مئاتوس گوش خارجی الف)
 الترالیزاسیون پرده تمپان ب)
 ايفیکس شدن مجدد زنجیره استخوانچه ج)
 رشد استخوان جدید در محل عمل د)

دام ساله بعلت ضربه دچار شکستگی زاویه مندیبل به همراه لق شدگی دندان موالر سوم شـده اسـت. کـ 25مردي  -20
 اپروچ درمانی براي وي قابل قبول است؟

 پلیت کامپرشن یک و باندپلیت تنشن از استفاده و دندان خارج کردن الف)
 حفظ دندان و فیکس کردن آن با استفاده از دو عدد مینی پلیت ب)
 خارج کردن دندان و فیکس آن با یک عدد مینی پلیت ج)
 Lag Screwحفظ دندان و فیکس آن با استفاده از  د)

بیوتیک مقاوم بوده اي به علت گرفتگی بینی یک طرفه به همراه ترشحات پشت حلق که به درمان آنتیساله 9دختر  -21
اي پولیـپ ماننـد کـه از سـینوس است به درمانگاه ارجاع شده است. در آندوسکوپی تشخیصی انجام شده ضـایعه

 سایز متوسطی دارد. درمان مناسب چیست؟ ماگزیالري تاکوآن ادامه دارد دیده شده همچنین آدنوئید
 بیوتیک خوراکی + اسپري اینترانازال کورتوندرمان آنتی الف)
 جراحی آندوسکوپی سینوس ب)
 جراحی آدنوئیدکتومی ج)
 و کورتون سیستمیک IVبیوتیک بستري بیمار و شروع آنتی د)

شده و پوست روي توده  suppurateبوده و به تدریج  firmکه ابتدا خیلی  level IIدر کودکی با لنفادنوپاتی گردنی  -22
 اقدام مناسب کدام است؟ پیدا کرده است. violaceousنیز تغییررنگ پیشرونده 

 درمان مدیکال تک دارویی الف)
 انسزیون و درناژ ب)
 تخلیه محتویات و کورت کشیدن بستر آن ج)
 رزکشن جراحی د)

 جمله صحیح کدام است؟ اطفال،در مورد سارکوم یویینگ در گروه سنی  -23
 کند.هاي صورت را درگیر میاغلب موارد استخوان الف)
 درمان اصلی جراحی است. در موارد درگیري اربیت، ب)
 .شودمی توصیه خون CEAکنترل میزان کلسی تونین و  ج)
 ترانس لوکاسیون کروموزومی در این تومورها نادر است. د)

 دیسـتال انتهاهاي ي فاصله و است شده ایجاد چاقو نافذ تروماي بدنبال فاسیال عصب هايشاخه قطع در مصدومی -24
 است؟ ترمناسب درمانی اقدام کدام ترمیم براي است، مترسانتی یک از بیش پروگزیمال از

 در اولین فرصت با گرافت عصبی الف)
 در اولین فرصت با آناستوموز اولیه ب)
 یک ماه بعد با گرافت عصبی ج)
 یک ماه بعد با آناستوموز اولیه د)
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 هاي آن چگونه است؟مایع آندولنف در کدام قسمت کوکلئا وجود دارد و وضعیت یون -25
 اسکاال تیمپانی، سدیم باال پتاسیم پایین الف)
 اسکاال مدیا، سدیم پایین پتاسیم باال ب)
 اسکاال وستیبولی، سدیم باال پتاسیم پایین ج)
 ورتی، سدیم پایین پتاسیم باالفضاهاي داخلی ارگان ک د)

سـانت در  5/2در  2اي با شکایت از ضایعه مخاطی بدون درد کام مراجعه کرده است. در معاینه زخـم ساله 14نوجوان  -26
ت. محل تالقی کام سخت وکام نرم مشهود است. در پاتولوژي علیرغم متاپالژي شدید ساختار لوبوالر باقی مانـده اسـ

 تشخیص چیست؟
 acinic cell carcinoma الف)
 mucoepidermoic carcinoma ب)
 necrotizing sialometaplasia ج)
 adenoid cystic carcinoma د)

گیري شود. وزنشیرخواري دو ماهه با شکایت استریدور مراجعه کرده است که با گریه کردن و شیرخوردن بدتر می -27
 تر است؟یعی دارد و سیانوتیک نیست. کدام اقدام زیر مناسبشیر خوار مطلوب است. در حالت استراحت تنفس طب

 جراحی اپی گلوتوپالستی الف)
 ماهگی 18گیري تا سن پی ب)
 درمان با اسپري استرویید ج)
 جراحی تراکئوستومی د)

وي  MRIاي با فلج کامل فاسیال چپ مراجعـه کـرده اسـت. باتوجـه بـه تصویرسـی تـی اسـکن و ساله 38خانم  -28
 ترین تشخیص کدام است؟محتمل

 

 شوانوم فاسیال الف)
 همانژیوم فاسیال ب)
 متاستازاستخوان تمپورال ج)
 مننژیوم د)
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قراري دچار تورم پشت اوریکل راست شده است و اللـه ي گـوش بسـمت جلـو و کودکی سه ساله بدنبال تب و بی -29
اسکن به عمل آمده خوردگی کـورتکس ماسـتویید، تخریـب سـپتاها و پرشـدگی  CTپایین جابجا شده است. در 

 ؟شودنمی توصیهاز اقدامات زیر براي این بیمار  کدامیکماستویید مشهود است. 
 درناژ آبسه و ماستوییدکتومی کورتیکال الف)
 گذاشتن تیمپانوستومی تیوب ب)
 تجویز استرویید سیستمیک ج)
 میکبیوتیک سیستتجویز آنتی د)

اي مراجعه کرده است مصرف کدام مورد را براي کودك تا رسیدن به کودکی در درمانگاه با شرح حال بلع باتري سکه -30
 نماید؟بیمارستان تجویز می

 عسل الف)
 شربت هیدروکسید منیزیوم ب)
 روغن زیتون ج)
 شیر د)

 هاي زیر است؟از گزینه کدامیکسبب توجیه  Foramen of Huschkeگیري آناتومیک محل قرار -31
 هاي کانال گوش خارجی به لب عمقی پاروتیدگسترش بدخیمی الف)
 تروما دلیلبهمستعد شدن عصب فاسیال به فلج  ب)
 درگیري ترومبوتیک سینوس سیگموئید ناشی از عفونت ماستوئید ج)
 تحریک عصب واگ متعاقب دستکاري کانال گوش خارجی د)

تحت درمان آمیکاسین است. جهت افزایش دیورز بیمار الزم است بـراي بیمـار دیورتیـک  بیماري به علت پنومونی -32
 تر است؟هاي زیر مناسبشروع شود. کدامیک از دیورتیک

 Ethacrynic acid الف)
 Chlorthiazide ب)
 Furosemide ج)
 Bumetanide د)

 نده است؟کدام تست زیر بیشتر کمک کن Superior canal dehiscencyدر تشخیص  -33
 Ocular VEMP الف)
 Caloric test ب)
 Posturography ج)
 Rotational chair test د)

) یک سال پیش دچار فلج کامل عصـب فاسـیال CPAاي (بیماري بدنبال جراحی رزکسیون تومور زاویه پلی مخچه -34
 نشـان را صورت عضالت آتروفی آمده عمل به EMG. است نداشته بهبودي مدت این طی و است شده همان سمت

 شود؟می توصیه درمانی روش کدام. دهدنمی
 Interposition nerve graft in CPA الف)
 Hypoglossal nerve transfer ب)
 Temporalis muscle transposition ج)
 Static sling د)
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مویـد تومـور گلومـوس  در بیماري که با تینیتوس نبض دار مراجعه کرده است، معاینه بـالینی و سـی تـی اسـکن -35
ه هاي تومور از وراي پرده ي تیمپان قابـل مشـاهدتیمپانیک است که تمام فضاي گوش میانی را پر کرده است و لبه

 ترین است؟نیست. کدام رویکرد درمانی مناسب
 Mastoidectomy with extended facial recess الف)
 Endoscopic transcanal ب)
 Endaural transcanal ج)
 Canal wall-down mastoidectomy د)

فردي متعاقب الغري مفرط ناشی از رژیم درمانی، دچار اتوفونی و احساس بد ناشـی از درك حرکـات پـرده گـوش  -36
شده، در معاینه اتوسکوپی همزمان با حرکات تنفسی و بلع، حرکات پرده تمپان قابل مشاهده اسـت. اقـدام بعـدي 

 چیست؟
 ولی پاالتینی قطع عضله لواتور الف)
 ETسونداژ و بالون زدن بخش استخوانی  ب)
 کارتیالژ تمپانوپالستی ج)
 استفاده از مواد فیلر در دهانه توروس توباریوس د)

سال قبل که در حال حاضر کـم شـنوایی عمیـق حسـی عصـبی  15ساله با کاهش شنوایی پیشرونده از  60بیماري  -37
 چیست؟ ین اقدام درمانیدوطرفه دارد، مراجعه کرده است مفیدتر

 Cochlear implantation الف)
 BAHA ب)
 frequency transposition مود با سمعک ج)
 frequency lowering technology با سمعک د)

 در. اسـت نموده مراجعه راست گوش در بلیدس 30زان یبه م یعصب یحس ییاهش شنواکبه علت  ياساله 60خانم  -38
در سمت راسـت  یسمت وجود داشته ول دو هر در الیاستاپد سکرفل. است نرمال طرف دو مپانیت يهاپرده نهیمعا

 دام است؟کص ین تشخیتررود. محتملین میه از بیثان 5بعد از 
 کاهش شنوایی مربوط به سن (پیر گوشی) الف)
 شوآنوم آکوستیک مجراي شنوایی داخلی ب)
 فوقانیدایره مجراي نیم (dehiscence) گسیختگی ج)
 عصبی ناگهانیـ  کاهش شنوایی حسی د)

شـده و کاندیـد تـرمیم  (pan facial) هاي کامل صـورتاي متعاقب تصادف اتومبیل دچار شکستگیساله30جوان  -39
 گیرد؟در این بیمار کدام ناحیه به عنوان آخرین قسمت مورد ترمیم قرار می جراحی است.

 ماندیبول الف)
 زایگوما ب)
 هاي اوربیتدیواره ج)
 اتموایدال اوربیتو و ناز کمپلکس د)

 ؟ندارنداز اعصاب کرانیال در عصب دهی حسی اوریکول شرکت  کدامیک -40
 واگ د) گلوسوفارنژیال ج) فاسیال ب) تري ژمینال الف)
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 کدام است؟ (dissection)پالن جدا سازي بافت  ،هاي پوستی راندومدر فلپ -41
 ساب ماسکولر د) ساب فاشیال ج) کوتانه چربی ساب ب) ساب درمال الف)

کند با بـاد کـردن و ها قبل مراجعه کرده است و ذکر میها از مدتساله با شکایت از احساس پري در گوش 27خانم  -42
 شود. معاینه گوش طبیعی است. تشخیص احتمالی چیست؟اش بهتر میها شنواییایجاد فشار در گوش

 Hidden Hearing loss الف)
 Superior Semicircular Canal Dehiscency ب)
 Patent Eustachian tube ج)
 Sigmoid Diverticulum د)

براي بازسازي نقایص ماندیبول کدام فلپ استئوکوتانه باالترین کیفیت استخوان براي قرار دادن ایمپلنت دنـدانی را  -43
 کند؟فراهم می

  ایلیاك کرست الف)
  اسکاپوال ب)
  بیا تی ج)
 رادیوس )د

پائین بوده و در  TSHدر بررسی بعمل آمده  اي با شرح حال تپش قلب و اضطراب مراجعه نموده است.ساله 45خانم  -44
 گزارش شده است. در این مرحله چه اقدامی مناسب است؟ (hot) ندول داغ 99اسکن با تکنتیوم 

 سونوگرافی تیرویید و گردن الف)
 123اسکن با ید  ب)
 برداشتن ندولجراحی و  ج)
 131 درمان با ید د)

بیمار دیابتی به علت اوتیت اکسترن بدخیم بستري شده است و تحت درمان بـا سـفتازدیم، سیپروفلوکساسـین و  -45
شـود. اقـدام درمـانی مناسـب آمفوتریسین قرار گرفته است. یک هفته بعد بیمار دچار پارالیزي عصب فاسیال می

 چیست؟
 تجویز وریکونازول الف)
 پالس تراپی ب)
 دکمپرسیون ترانس ماستوئید ج)
 اکسیژن هیپرباریک د)

رنگ از هر دوگوش مراجعه کرده است. سابقه مصرف هیچگونه داروئـی شناگري به علت خروج متناوب ترشحات بی -46
تـرین روش جهـت شود. ایمنکند و در اوتوسکوپی مجراي گوش خارجی و پرده گوش سالم مشاهده میرا ذکر نمی

 خشک کردن کانال گوش کدام است؟
  cool setting(Hair dryer( الف)
 Isopropyl Alcohol 68.5% ب)
 Vinegar ج)
 Burrow Solution د)
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 اسکن تی سی در و کرده مراجعه راست گوش عصبیـ  اي با شکایت تی نیتوس وکاهش شنوایی حسیساله 40خانم  -47
 اسـتخوان مغز از پتروس راس ضایعات افتراق براي .است شده گزارش طرف همان پتروس راس در مشکوکی ضایعه
 تر است؟مناسب MRI هايسکانس از کدامیک نرمال

 weighted 1suppressed T-fat الف)
 diffusion weighted ب)
 T2 weighted ج)
 T1 Weighted with Gd د)

صورت و فلج عصب شش همـانطرف شـده اسـت روز قبل دچار درد عمقی  4از  اي بدنبال اتیت مدیا،ساله 55خانم  -48
ماستویید و گوش میانی اسـکلروتیک اسـت و  CT Scan دارد،در Gapبل دسی 30شنوایی او در طرف درگیر فقط 

در قدام اپکس پتروس قابل مشـاهده اسـت کـه  collection یک MRI در شود.سلول هوایی واضحی مشاهده نمی
 اپروچ جراحی مناسب کدام است؟ایم تصمیم به تخلیه این آبسه گرفته

 Middle Cranial Fossa الف)
 Translabyrinthine ب)
 Retro sigmoid ج)
 Transcanal infracochlear د)

) CWDماستوئیدکتومی با برداشتن دیـواره خلفـی کانـال ( تکنیک کلستاتوم، از موارد زیر در جراحی کدامیکدر  -49
 تر است؟مناسب
 تمپانیبزرگ بودن سینوس  الف)
 مزوتمپان از رتروفاسیال هايسلول به کلستاتوم ورود ب)
 باال بودن دوراي میدل فوسا ج)
 شنوا گوش تنها در د)

مثبت شود، میـزان کـاهش شـنوائی  1024منفی و با دیاپازون  512و  256در آزمون رینه در صورتی که با دیاپازون  -50
 بل است؟چند دسی

 55 د) 35 ج) 25 ب) 15 الف)

شـود ساله با گرفتگی صدا از سه ماه پیش مراجعه وضایعه زیر مخاطی تار صوتی سمت راست مشاهده می 75آقاي  -51
 درمـان میتوز باال بدون آتیپی با مارکرهـاي نوروانـدوکرین مثبـت وجـود دارد. با اپیتلیالی هايسلول در بیوپسی

 کدام است؟ ترمناسب
 توتال الرنژکتومی د) کمورادیوتراپی ج) رادیوتراپی ب) ورتیکال الرنژکتومی الف)

و فشار روي کانال گوش شـکایت دارد،ایـن  (Burp)بیماري بعد از عمل استاپدوتومی، از سرگیجه هنگام آروغ زدن  -52
 کند و خواهان درمان است. درمان مناسب بیمـار کـداممشکل به مرور زمان بر طرف نشده است و بیمار را اذیت می

 است؟
 در پرده تمپان VTن گذاشت الف)
 ترجراحی مجدد و استفاده از پروتز کوتاه ب)
 باز کردن گوش و گذاشتن چربی بیشتر اطراف پروتز ج)
 درمان مدیکال با دیورتیک و ساپرسیوهاي وستیبولر د)
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اي که یک هفته پس از تروماي سر از کما خارج شده است متوجه فلـج کامـل عصـب فاسـیال ساله 37در مصدوم  -53
 تر است؟ایم. کدام اقدام براي وي مناسبمت چپ شدهس

 Evoked EMG الف)
 EMG ب)
 Observation + Steroid ج)
 Surgical exploration د)

54- Cobra neck deformity  آید؟از اشکاالت تکنیکی در جوان سازي صورت و گردن به وجود می کدامیکمتعاقب 
 نمودن پالتیسما در ناحیه ساب منتال Plicate الف)
 لیپوساکشن اگرسیو ناحیه ساب منتال ب)
 هاي داخلی پالتیسما یا در ناحیه ساب پالتیسمابرداشتن چربی ما بین لبه ج)
 برداشتن چربی زیاد از ناحیه ساب ماندیبوالر دو طرف د)

 بیشتر مطرح است؟ Eagleاز موارد زیر احتمال ابتال به سندرم  کدامیکبا مشاهده  -55
 دقیقه 1درد موقع بلع به مدت کمتر از  الف)
 در سمت درد ناك contact painوجود  ب)
 دو طرفه بودن درد گردن ج)
 تشدید درد با چرخش گردن د)

شـود. ایشـان در ایـن ساله با کري ناگهانی ایدیوپاتیک گوش راست از دو هفته قبل به شما ارجاع داده می 40آقاي  -56
بوده  روز)، اسید نیکوتنیک، آنتی وایرال و دیورتیک 10گرم روزانه، بمدت میلی 60تحت درمان با پردنیزولون (مدت 

 اثر ثابت شده دارد؟ Salvageهاي ذیل بعنوان است. ادیومتري جدید نشانگر عدم بهبودي است. کدامیک از درمان
 Carbogen استنشاق گاز الف)
 یدتزریق اینتراتمپانیک استروئ ب)
 استفاده از اکسیژن هیپرباریک ج)
 Diatrizoate تزریق د)

در بیماري که با شکایت از تینیتوس طول کشـیده مراجعـه کـرده اسـت بـه شـرط داشـتن کـدام عالمـت زیـر  -57
 گیرید؟نازوفارنگوسکوپی فیبراپتیک را در نظر می

 اتوفونی الف)
 تینیتوس ضرباندار یک طرفه ب)
 Hennebert عالمت ج)
 سرگیجه د)

 محـیط بـه صـداي شدت اگر. باشدمی روزانه کار ساعت 8 به مجاز بلدسی 90 کارگري در یک محیط کار با شدت صداي -58
 باشد؟می محیط آن در روزانه کار به مجاز ساعت چند صدا از ناشی شنوائی آسیب از پیشگیري براي برسد، بلدسی 100

  چهار الف)
  دو ب)
  یک ج)
 نیم د)
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از مادري که عالئم شبه منونوکلئوز بصورت گلودرد و تب خفیف داشته نوزادي بـدنیا آمـده و از مـا بـراي بررسـی  -59
 شود؟مادرزادي درخواست مشاوره شده است. کدام اقدام تشخیصی توصیه می CMVعفونت 
 dried blood samples از DNAدست آوردن هتست ب الف)
 هفته اول تولد 3تا  2آنتی بادي خون محیطی در  ب)
 هفتگی 3 تا 2 از قبل بزاق PCRتست  ج)
 تولد از بعد هفته 6 تا 4 خون PCR انجام تست د)

 عبارت صحیح را مشخص کنید. Long QT syndromeدر مورد  -60
 شود.نامیده می Rommano - Wardنوع مغلوب بیماري  الف)
 دهد.توجه کاهش میدرمان موثر با بتابالکر مورتالیتی را به صورت قابل  ب)
 .است غالب اتوزومال Jervell and lang - Nielsonالگوي انتقال در نوع  ج)
 .باشدمی Rommano - Wardکري فنوتیپ شایع در نوع  د)

ساله، کیس کانسر نازوفارنکس، با درگیري لنف نود گردنی که پس از کمورادیوتراپی هم چنـان لنـف  60بیمار آقاي  -61
. ایـن شـوددایسکشن گردن بـراي بیمـار در نظـر گرفتـه مـی ،است و به درمان پاسخ نداده استنودگردنی باقی 

 شود؟دایسکشن چه نامیده می
 planned د) therapeutic ج) elective ب) Salvage الف)

اي از دو ماه پیش دچار کاهش شنوایی حسی عصبی ابتدا در سمت چپ و سپس راست شده است کـه ساله 40خانم  -62
هـاي از گزینه کدامیکمعاینات اتوسکوپیک فعلی بیمار نرمال است  این افت شنوایی بسرعت پیشرونده بوده است،

 کند؟زیر بیشترین کمک تشخیصی را به شما می
 جواب دادن بیمار به درمان با استرویید الف)
 تزریق بدون با و MRIنرمال بودن  ب)
 CT Scanعدم وجود انومالی کوکلیا در  ج)
 هاي سیستم وستیبوالرنرمال بودن تست د)

ساله، مورد کانسرالرنکس (ترانس گلوتیک) به دنبال دایسکشن دو طرفه گـردن دچـار سـرفه و درد  74بیمار اقاي  -63
شود. در گرافی به عمل آمده از بیمار همی دیافراگم سمت راست باالتر از چپ اسـت. بـا توجـه بـه قفسه سینه می

 اقدام درمانی ضرورت دارد؟تشخیص محتمل، کدام 
 chest tubeتعبیه  الف)
 انتقال اورژانسی بیمار به اتاق عمل و ارزیابی آسیب احتمالی عصبی ب)
 اقدام درمانی خاصی ضرورت ندارد. ج)
 توراکوتومی اورژانس د)

 شود؟از بیماري گرانولوماتوز بینی دیده می کدامیکدر آندوسکوپی  Strawberry skin نماي -64
 Tuberculosis ف)ال

 Sarcoidosis ب)
 Wegener granulomatosis ج)
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 Chrug - strauss د)

هفتگی با خونریزي متناوب بینی همراه درد و گرفتگی بینـی مراجعـه نمـوده در  36خانم بارداري در سن حاملگی  -65
 1اي حـدود تـوده بررسی بیمار سابقه رینیت آلرژیک خارش بینی همـراه دسـتکاري بینـی دارد درمعاینـه بینـی

هـاي و پالکت و تسـت 13لوبین بیمار حدود هموگ. شودمی دیده تیره قرمز رنگ به تحتانی کورنه جلو متر درسانتی
ت از اقداما کدامیکهیپراینتنس است. در این بیمار  T2هیپو و در  T1درنماي  MRIانعقادي نرمال است. ضایعه در 

 شود؟زیر توصیه می
 همراه سزارین اورژانسی رزکسیون ضایعه الف)
 بیوپسی ضایعه ب)
 اسپري کورتیکوستروئیدي نازال ج)
 پیگیري تا اتمام بارداري د)

ماه قبل کاشت حلـزون انجـام شـده اسـت، عملکـرد پروتـز طـی جلسـات  4اي که حدود و نیم ساله 2در کودك  -66
دستگاه دچار اسپاسـم و تیـک صـورت توانبخشی و پروگرامینگ مطلوب نبوده درضمن اخیراً همراه با فعال شدن 

 شود. اقدام بعدي چیست؟همان سمت می
 مپورالاستخوان ت HRCT الف)
 داخلی گوش MRI ب)
 صورت عصب از ENOG ج)
 دستگاه پروگرامینگ اصالح د)

مـدت نمایـد در ساله به دنبال عفونت راه هوایی فوقانی با عالئم دیسترس تنفسی به اورژانس مراجعه می 30مردي  -67
 شود تالش براي انتوباسیون نـاموفقکند و دچار ایست تنفسی میکوتاهی عالئم بدتر و اشباع خون شریانی افت می

 شود؟است کدام اقدام را جهت برقراري فوري راه هوایی در این بیمار توصیه می
 awake tracheotomy الف)
 کریکوتیروتومی ب)
 )LMAقرار دادن الرنژیال ماسک ( ج)
 انتوباسیون با برنکوسکوپ فلکسیبل د)

بیماري تعویض دریچه میترال انجام داده و باید کار دندان پزشکی انجام دهد بر طبق توصیه انجمـن قلـب آمریکـا  -68
توانـد براي جلوگیري از اندوکاردیت در صورتی که بیمار سابقه حساسیت به پنیسیلین دارد و داروي خوراکی نمـی

 شود؟م دارو به صورت وریدي در این بیمار توصیه میمصرف نماید تجویز کدا
 مترونیدازول د) سفازولین ج) کلیندامایسین ب) سفتریاکسین الف)

توسط کدام ارگان حسـی سیسـتم وسـتیبوالر  (Vertical)در جهت عمودي  Linear Accelerationدرك و حس  -69
 پذیرد؟انجام می

  اتریکل الف)
  ساکول ب)
  خلفی مجراي نیمدایره ج)
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 مجراي نیمدایره فوقانی د)

جوانی به دنبال برداشتن ندول تار صوتی، کاهش بافت نرم تار صوتی پیدا کرده و کاندید تزریق اینتراکوردال جهـت  -70
 دارد؟ ممنوعیتباشد تزریق کدام ماده در این بیمار بهبود حجم بافت نرم می

 fat د) collagen ج) cymetra ب) polytef الف)

شـود و نماید بعد از ارزیابی توده آندوبرانکیال تشخیص داده مـیساله با عالئم اختالل تنفسی مراجعه می 50مردي  -71
اي مجـاز بـه پـایین آوردن فشـار اکسـیژن حین درمان جراحی به علت بیمـاري زمینـه باشد،کاندید جراحی می

 شود؟توده در این بیمار توصیه میکدام مدالیته برونکوسکوپیک درمانی جهت برداشتن  باشیم.نمی
 لیزر الف)
 الکتروکوتر ب)
 کرایو تراپی ج)
 آرگون پالسما د)

نماید. بعد از نمونه برداري جواب پاتولوژي بدخیمی سلول سنگفرشـی ساله با ضایعه کف دهان مراجعه می 60مردي  -72
لینگوال مندیبول گرفتار است ضمن برداشـتن شود که پریوستیوم شود. در ارزیابی مندیبول مشخص میگزارش می

 دهید؟می ضایعه اصلی کدام اقدام درمانی را جهت مندیبول انجام
 سگمنتال مندیبولکتومی الف)
 مارژینال مندیبولکتومی ب)
 برداشتن پریوستیوم وکورتاژ استخوان ج)
 همی مندیبولکتومی د)

 ترین اقدام درمانی است؟مناسببازتوانی وستیبوالر در کدامیک از موارد زیر  -73
 BPPV الف)
 Active meniere disease ب)
 Superior canal dehiscence ج)
 Multiple sclerosis د)

کنند ولی در معاینه بالینی فونکسیون عصب نرمـال در تومورهاي نورینوم اکوستیک که عصب فاسیال را درگیر می -74
 کند؟اري ساب کلینیکال عصب فاسیال را مشخص میند این گرفتتواهاي زیر میباشد، کدامیک از تستمی

 ENOG د) EMG ج) MST ب) NET الف)

) TLM) تحت عمل جراحی با روش ترنس اورال لیـزر میکـرو سـرجري (T1ساله با بدخیمی قاعده زبان ( 50مردي  -75
ترین اقدام با گردن ندارد، مناسبباشد و این دفکت ارتباطی درصد می 50گیرد. میزان دفکت محل کمتر از قرار می

 براي ترمیم در این بیمار کدام است؟
 primary closure الف)
 فلپ سوپراکالویکوالر ب)
 secondary intention ج)
 گرافت فاسیوکوتانئوس د)

 .باشـدبیماري به علت بدخیمی پیشرفته هیپوفارنکس کاندید جراحی فارنگوازوفاژکتومی و باال کشیدن معـده مـی -76
 زمان مناسب قرار دادن پروتز جهت صحبت کردن کدام است؟

 حین عمل جراحی اولیه الف)
 هفته پنجم بعد از عمل ب)
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 روز پنجم بعد از عمل ج)
 هفته دوم بعد از عمل د)

است. معاینـه فیزیکـی و  است. فلج صورت به آهستگی پیشرفت کرده بیماري با فلج یکطرفه صورت مراجعه کرده -77
MRI  وCT اقدام مناسب بعدي در این بیمار کدام است؟باشند.میاسکن از مسیر عصب فاسیال طبیعی . 

 گیري بر اساس آنهاي الکتریکی و تصمیمدرخواست تست الف)
 تحت نظرگرفتن بیمار و انجام تصویربرداري سریال ب)
 اکسپلوراسیون تشخیصی گوش میانی ج)
 عصب جراحی دکمپرسیون انجام د)

 شود؟می Subcutaneous immunotherapyتجویز کدام دارو باعث بهبود تحمل بیمار براي  -78
 Cetirizine د) Montelukast ج) Azelastin ب) Omalizumab الف)

به شما مراجعه کرده است تومـور توسـط اسـتخوان محصـور  CP Angle ناحیه بیماري با شوانوم عصب فاسیال در -79
تومـور اخیـرا  باشد،می Grade 3 House-Brackmannنشده است و از نظر فانکشن عصب فاسیال در حال حاضر 

 افزایش سایز داشته است بهترین تصمیم براي این بیمار چیست؟
 Observation د) Decompression ج) Resection ب) Radiation الف)

 است؟ مرتبط زیر عوامل از کدامیک با Post traumatic olfactory Dysfunctionرخداد  -80
 Sex الف)
 age ب)
 Occiputal impact ج)
 Frontal blow د)

ساله بعلت کانسر پاپیالري تیروئید تحت عمل جراحی توتال تیروئیدکتومی و دیسکسـیون گـردن قـرار  10کودك  -81
 دارد؟ کمتريدر کدام مورد تجویز ید رادیواکتیو در این بیمار اندیکاسیون  گرفته است.

 وجود متاستاز ریوي الف)
 یا باالتر T3تومور ب)
 درگیري گسترده غدد لنفاوي ج)
 سابقه فامیلیال کانسر تیروئید د)

 نقـش د ایـن یافتـهشویم. کـدام سـاختار در ایجـادر هنگام اتوسکوپی بیمار متوجه تنگی کانال گوش خارجی می -82
 کند؟می ایفا تريمهم

 tympanosquamous suture الف)
 squamous portion ب)
 tympanic portion ج)
 tympanomastoid suture د)

 هاي زیر اختصاصی است؟سال مشا هده کدامیک از یافته 70شناسی غده تحت فکی افراد باالي در بررسی بافت -83
 Increase of acinar granule الف)
 Shrinkage of intralobular ducts ب)
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 Hyperplasia of fibroadipose ج)
 Oncocytic transformation د)

قـرار گرفتـه  Stereotactic Radiationاخیرا تحـت  brain stemبیمار مبتال به شوانوم وستیبوالر با اثر فشاري بر  -84
 محتمل است؟ کمترزیر است. رخداد کدامیک از عوارض 

 Tumor swelling الف)
 Radio necrosis of brain stem ب)
 Malignant brain Edema ج)
 Malignant tumor transformation د)

اي که ده سال قبل شنوائی گوش راست خود را به علت اوریون کامال از دست داده بود از دو مـاه قبـل ساله 18پسر  -85
ل چپ و افت شنوائی چپ شده است. در معاینـه عصـب فاسـیال و بدنبال تصادف دچار شکستگی استخوان تمپورا

دهد. اقدام صـحیح جهـت اصـالح کـم افت شنوائی هدایتی را نشان می ��50پرده تمپان سالم است و اودیومتري 
 شنوائی کدام است؟

 گوش چپ سمعکتجویز  الف)
 پیگیري بیمار تا شش ماه ب)
 ايجراحی بازسازي استخوانچه ج)
 حلزون گوش راستکاشت  د)

امکـان دسترسـی بـه ضـایعه  anterior skull baseدر کدام اپروچ جراحی قاعده جمجمه عالوه بر دسترسی بـه  -86
cervical spine باشد؟نیز فراهم می 

 Lateral Rhinotomy الف)
 Transethmoidal Sphenoid ب)
 Mid Facial Split ج)
 Facial Translocation د)

 نشـان را ٪96پالس اکسیمتري اشباع اکسیژن  ساله با تب و لرز و دیسترس تنفسی مراجعه نموده است. 30خانمی  -87
 است؟ کدام اقدام اولین. دهدمی

 برسی راه هواپی با الرنگوسکوپی الف)
 حنجره اسکن اورژانسیتیسی ب)
 یوسیيآانتقال به  ج)
 انتقال به اتاق عمل د)

ایم ولی نتیجـه مطلـوب هاي بینی و تیغه میانی جا اندازي بسته نمودهشکستگی استخوانساله به علت  30در آقاي  -88
اش را دارد. اقـدام حاصل نشده است. یک ماه بعدبه شدت نا راضی است و درخواست اصـالح هرچـه زودتـر بینـی

 صحیح کدام است؟
 تالش براي جا اندازي بسته مجدد الف)
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 توپالستیجا اندازي بسته مجدد همراه با سپ ب)
 جا اندازي باز سپتوم و بینی ج)
 سپتورینوپالستی شش ماه بعد د)

 شود؟اي میدرجه 50کدام روش نامنظم سازي ترمیم زخم بدون تغییر اندازه آن باعث چرخش  -89
 ������-� �������60 الف)
 ������-� �������45 ب)
 ������-� �������60 ج)
 70� �������-������ د)

متري ژوگولـو دیگاسـتریک همـان (تمپل) و غده لنفاوي یک سـانتی متري شقیقهمالنوم دو و نیم سانتی بیماري با -90
 باشد.سمت کاندیداي عمل جراحی می

 گزینه صحیح کدام است؟ 
 متررزکسیون ضایعه با مارژین دو سانتی الف)
 گردن متر + دیسکسیون غدد لنفاوي همان سمترزکسیون ضایعه با مارژین سه سانتی ب)
 متري + پاروتیدکتومی + دیسکسیون غدد لنفاوي همان طرفرزکسیون ضایعه با مارژین دو سانتی ج)
 متري + دیسکسیون غدد لنفاوي دوطرفهرزکسیون ضایعه با مارژین سه سانتی د)

بینی سروگردن خانم جوانی با سردرد و وزوز و دردگوش چپ از یک ماه قبل مراجعه نموده است. معاینات گوش گلو  -91
 باشند. رادیوگرافی پانورکس طبیعی نیز به همراه دارد.و دندانی طبیعی می

 تر کدام است؟درمان مناسب
 هاارجاع براي تهیه نایت گارد دهان و دندان الف)
 تجویز دیازپام و بروفن خوراکی ب)
 تمپوروماندیبولر مفصل در اولتراساند فیزیوتراپی ج)
 براي کنترل درد مزمنمشاوره روانپزشکی  د)

شود: تخریب توربینیت سـمت راسـت، هاي ذیل مشاهده میدر سی تی اسکن پارانازال بینی و سینوس بیمار یافته -92
 تر است؟ضخامت بارز جداره ي سینوس، تخریب قسمت تحتانی سپتوم. کدام تشخیص محتمل

 Allergic fungal rhinosinusitis الف)
 Fungus ball ب)
 Granulomatous with polyangitis ج)
 Inverted papilloma د)

 دچـار است روزي چند اکنون است، بوده بستري بیمارستان در کرونا به ابتال دلیلبه قبل هفته دو ايساله 20 جوان -93
چرکی و احساس درد در ناحیه صورت شده در آندوسکوپی بینی ترشحات چرکی در مئآي میانی مشهود  PND تب،

 تر است؟هاي درمانی زیر مناسباز رژیم کدامیکاست. در این بیمار 
 کوآموکسی کالو با دوز باال الف)
 آزیترومایسین با دوز باال ب)
 سفالوسپورین نسل سوم تزریقی ج)
 ساعت 12هر  ��500کالریتروماسین  د)

 تر است؟تر و موثرشناخته شده ها در پاتوفیزیولوژي کدامیک از انواع سینوزیت،نقش پالکت -94
 Chronic rhinosinusitis without polyps الف)
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 Aspirin exacerbated respiratory disease ب)
 allergic fungal sinusitis ج)
 Acute fungal rhino sinusitis د)

. اسـت گرفته قرار طبی درمان تحت ندارد جراحی به تمایلی که پولیپوز بدون مزمن سینوزیت رینو با ساله 30 آقاي -95
 گردد؟می توصیه بیمار براي ذیل درمان کدام

 Topical therapy with xylitol الف)
 Macrolide oral antibiotics ب)
 Photodynamic therapy ج)
 Topical Surfactants د)

در بیماران با رینوسـینوزیت مـزمن پـس از  Rhinosinusitis Disability Index (RSDI) زندگی کیفیت در مورد -96
 درمان دارویی در مقایسه با جراحی آندوسکوپی سینوس، جمله صحیح کدام است؟

 کنندمعموال درمان دارویی را انتخاب می تري دارند،پایین RSDI امر ابتداي در که افرادي الف)
 باالتري دارند RSDIاند اند نسبت به گروهی که درمان مدیکال شدهماه، افرادي که جراحی شده 6پس از  ب)
 باالتري دارند RSDIاند ماه پس از درمان افرادي که درمان دارویی شده 12در  ج)
 ها دارندباالتري نسبت به بقیه گروه RSDI اندشده جراحی پاسخ عدم بعلت سپس در افرادي که ابتدا درمان دارویی شده د)

گیرد. بعد از اي در اتاق عمل تحت اینداکشن بیهوشی قرار میساله کاندید رینوپالستی بدون مشکل زمینه 30بیمار  -97
کند ولی چند بار تالش ناموفق اسـت. در ایـن مرحلـه تزریق شل کننده، متخصص بیهوشی اقدام به اینتوبیشن می

شود و ساچوریشن اکسـیژن در حـال با ماسک ونتیلیشن برقرار شود ولی هوا به خوبی منتقل نمیشود که سعی می
 تر است؟افت است. در اینجا کدام اقدام زیر مناسب

 تالش براي اینتوباسیون با فیبراپتیک الف)
 Laryngeal Mask Airway ب)
 Cricothyrotomy ج)
 Emergent Tracheotomy د)

 شود، چیست؟ها و ارتباطاتی که باعث اعتماد جامعه به پزشک میرفتار ها وتلفیق ارزش -98
 هاي ارتباطی بین فرديمهارت الف)
 مراقبت از بیمار ب)
 اي گري پزشکیحرفه ج)
 هاي علمیمهارت د)

 ICU در بیمـار بعـد چندسـاعت است، گرفته قرار (PDT)ساله که تحت تراکئوستومی پرکوتانئوس  23بیمار آقاي  -99
 دچار تغییر وضعیت هوشیاري و ترشحات تراك شده است. اگر دکانولیشن لوله براي بیمار مطرح باشد کـدام اقـدام

 دهید؟درمانی را انجام می
 ICUجاگذاري سریع لوله تراك در  الف)
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 تراك انتقال بیمار به اتاق عمل و جایگذاري لوله ب)
 اینتوباسیون اندوتراکئال ج)
 باز انجام تراکئوستومی د)

ساعت پس از جراحی آندوسکوپی سینوس دچار کاهش بینایی و پروپتوز پروگرسیو شده اسـت. در  6بیماري حدود  -100
 رابطه با تشخیص و درمان عارضه فوق به ترتیب گزینه صحیح کدام است؟

 سرد کمپرس و چشم ماساژـ  هماتوم اربیتال شریانی الف)
 کانتولیز و وتومیکانت لترالـ  هماتوم اربیتال شریانی ب)
 ماساژ چشم و کمپرس سردـ  هماتوم اربیتال وریدي ج)
 کانتولیز و کانتوتومی لترالـ  هماتوم اربیتال وریدي د)

خانم جوانی از چند روز قبل دچار عالیم فارنژیت شده که علیرغم درمان دارویی بهبودي نشـان نـداده و در ادامـه  -101
 شـود.ال گردن شده که تموج داشـته و تغییررنـگ پوسـت روي آن دیـده میدچار تب،لتارژي،تندرنس و تورم لتر

اقـدام مناسـب کـدام  اسکن دارد. CTانفیلتراسیون ندولر در گرافی قفسه سینه و نقص پرشدگی ورید ژوگولر در 
 است؟
 فالوآپ روزانهـ  بیوتیک وسیع الطیف خوراکیآنتیـ  درمان سرپایی الف)
 هپارینـ  وسیع الطیف تزریقیبیوتیک آنتیـ  بستري ب)
 انسزیون و درناژـ  بیوتیک مقاوم به بتاالکتاماز وریديآنتیـ  بستري ج)
 برداشتن ورید ژوگولرـ  بیوتیک مقاوم به بتاالکتاماز وریديآنتیـ  بستري د)

حات پشـت اي با سابقه جراحی آندوسکوپی سینوس در یک سال پیش با شکایت باقی مانـدن ترشـساله 42آقاي  -102
مخـاط و رینـوره  Cobble stoneحلق و گرفتگی بینی به درمانگاه مراجعه کرده است. در معاینه داخل بینی نمـاي 

 تر در این مرحله چیست؟باال باشد.درمان مناسب ESRو  CANCAچنانچه در آزمایشات  شود.چرکی دیده می
 کورتون اینترانازال اسپري+  ضد قارچ موضعی الف)
 مجدد آندوسکوپی سینوس به طور وسیعجراحی  ب)
 تجویز کورتون سیستمیک ج)
 جراحی به روش دیالتاسیون با بالون د)

 balloonهاي اکانتوز و سلولز، هیپرکراتو ،در پاسخ نمونه برداري از ضایعه سفیدرنگ لترال زبان بیمار مبتال به ایدز -103
 هاي بـازال اپیتلیـال گـزارش شـده اسـت.در سلول EBVدر الیه سلول اسپینوز فوقانی با التهاب خفیف و وجود 

 تشخیص احتمالی چیست؟
 لکوپالکی مویی دهانی الف)
 in situکارسینوم  ب)
 کاندیدیازیس هیپرتروفیک ج)
 لیکن پالن د)

 هاي جراحی زیر با عود کمتري همراه است؟کدامیک از روشدر بیماري که با موکوسل فرونتال مراجعه نموده است  -104
 Draf I الف)
 Draf IIa ب)
 Draf IIb ج)
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 Trefinatin of Frontal sinus د)

 ؟است کمتر زیر آناتومیک بخش کدام درگیري احتمال در بیماري سارکوییدوز حنجره -105
 ساب گلوت د) اریتنوییدها ج) هاوکال کورد ب) اپی گلوت الف)

هـاي مکـرر تحـت بـه علـت اپیستاکسـی INR=5 ،وارفارین مصرف سابقه و باال خون فشار ساله با 44بیمار خانم  -106
گیرد در آندوسکوپی بینی منشاء خونریزي از شریان اتموئید قدامی اسـت. کـدام اقـدام آندوسکوپی بینی قرار می

 ؟شودنمیبراي کنترل خونریزي توصیه 
 آمبولیزیشن الف)
 شریان به روش اندوسکوپیک بستن ب)
 بستن شریان به روش ترانس اربیتال ج)
 قطع مصرف وارفارین د)

 ماند؟در روند افزایش سن کدام قسمت از حنجره همچنان غضروفی باقی می -107
 مناطق تحتانی غضروف تیرویید الف)
 بادي و زائده عضالنی غضروف آریتنویید ب)
 اپکس غضروف آریتنویید ج)
 فوقانی غضروف تیرویید در مردانمناطق  د)

بیماري با افتالموپاتی تیروئیدي مراجعه کرده است. در معاینه دید کاهش یافته و میدان دید نیز محدود شده اسـت.  -108
 اولین اقدام درمانی براي وي چیست؟ compressive optic neuropathyبا شک به 

 تجویز کورتون با دوز باال الف)
 وسکوپیک اربیتدکمپرسیون آند ب)
 دکمپرسیون آندوسکوپیک عصب اپتیک ج)
 تجویز متی مازول د)

است. در ناحیه گوشه داخلی چشم راسـت دچـار یـک  Xeroderma Pigmentosumاي که مبتال بهساله 25جوان  -109
Locally Advanced BCC باشد او قبال به علت وجود همین تومور در چشم چپ تحت اگزانتراسیون چشم چپمی 

 دهد،یکسال پیش در همین ناحیه تحت رادیوتراپی هم قرار گرفته اسـت.قرار گرفته است و رضایت به جراحی نمی
 بهترین گزینه درمانی چیست؟

 Vismodegibکپسول  الف)
 Metotrexateپماد  ب)
 Azaram قرص ج)
 Laser Debulking د)
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گیرد. بعد از رزکسیون ضایعه دیفکتی وسیع وسیع بینی تحت عمل جراحی قرار می BCCاي به علت ساله 57خانم  -110
. ماندمی باقی سمت همان بینی آالي تا کانتوس ناحیه از مترسانتی 4 به صورت تمام ضخامت در لترال بینی به اندازه

 باشد؟می ترمناسب گزینه کدام بینی مخاط داخلی الیه ترمیم جهت
 لوالیی سپتوم یک طرفه فلپ الف)
 فلپ لوالیی سپتوم دو طرفه ب)
 فلپ ملولبیال یک طرفه ج)
 فلپ ملولبیال دو طرفه د)

هاي متنـاوب اي از حدود یکسال پیش دچار احساس درد ناحیه گردن و حنجره همـراه بـا شکسـتساله 43آقاي  -111
شود. دستان به پشت گردن عالیم برطرف می کند که با فشارصوتی و صداي خفه و فشرده شده است. بیمار ذکر می

 کدام اقدام درست است؟
 دارودرمانی با سرتونین، تترابنازین و کلونازپام الف)
 جلسات مکرر گفتاردرمانی ب)
 تزریق بوتاکس در عضله کریکوآرتینوئید از لترال اپروچ ج)
 )R-SLAD(مجدد انتخابی اداکتور حنجره  اینرواسیونـ  جراحی دنرواسیون د)

 چـه دهدمی قرار تاثیر تحت ثابت دهی اشعه با را بافت سطح واحد لیزر اشعه که زمانی مدت لیزر، جراحی هنگام در -112
 شود؟می نامیده
 fluence د) depth of focus ج) power ب) exposure time الف)

در ویدئوآندوسکوپی حنجره، خـونریزي  شود.اي هنگام اجرا به صورت ناگهانی دچار گرفتگی صدا میخواننده حرفه -113
 ؟شود. کدامیک از اقدامات زیر تاثیر بیشتري در پیشگیري از آسیب بیشتر داردهاي صوتی دیده میدر یکی از تار

 صوتی استراحت الف)
 مرطوب سازي حنجره با بخور سرد ب)
 کورتون خوراکی ج)
 آنتی ریفالکس د)

 Nasalاي جهت رینوپالستی مراجعه نموده بیمار از پایین بودن نوك بینی شاکی است. در معاینه زاویه ساله 60خانم  -114

labial  درجه دارد و در لمس پشت کلومال خالی است. بیمار احساس گرفتگی بینی دارد کـه بـا چـرخش  90حدود
هـاي جراحـی زیـر بیشـتر کمـک از تکنیـک کدامیککند. در این بیمار انجام نوك بینی به باال احساس بهبود می

 کند؟می
 گرافت Plumpingانجام  الف)
 با گانتر LLCتقویت  ب)
 septal extension graft ج)
 dorsal draw suture د)

ساله جهت انجام رینوپالستی به شما مراجعه کرده است در انجام تیپ پالستی وي کاربرد کدامیک  25خانمی افغان  -115
 ارد؟د کمتريارزش 
 Septal Extention Graft (SEG) الف)
 Sheild graft ب)
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 Lateral Crural Steel ج)
 Thining of Subcutaneous Tissue د)

 است؟ بیشتر زیر موارد از کدامیک در کورد وکال یکطرفه فلج دنبال به کامل بهبودي احتمال -116
 عصب خودبخودي بهبودي و رژنره شدن الف)
 selective reinnervation ب)
 تر انتهاهاي جدا شده عصبآناستوموز هر چه سریع ج)
 ترانسفر عصب آنسا به دیستال عصب ریکارنت د)

) که به دلیل بیماري ترشحات بزاقی فراوان دارد و هر چند ماه دچـار پنومـونی CPدر یک کودك دچار فلج مغزي ( -117
 تر است؟ت. کدام اقدام زیر مناسبآسپیراسیون گرفته شده اسشود، تصمیم به مداخله جهت جلوگیري از می

 تزریق بوتاکس داخل غده پاروتید و ساب مندیبولر دو طرف الف)
 مجراي غده تحت فکی دو طرف Rerouting ب)
 رزکسیون غده تحت فکی دو طرف ج)
 کریکوئیدکتومی ساب پریکوندریال د)

 کدام است؟گزینه صحیح در خصوص ترمیم باز حنجره  -118
 شوداز برش الرنگوفیشر قدامی استفاده می الف)
 شودهاي غضروف تیرویید با سوچور انجام میترمیم تمام موارد شکستگی ب)
 گیردترمیم شکستگی آن با مینی پلیت صورت می در افراد مسن به دلیل کلسیفیه شدن کریکویید، ج)
 شودغیرقابل جذب انجام میهاي مخاطی با سوچور مونوفیالمنت ترمیم آسیب د)

 روش جراحی مناسب در تنگی کامل ساب گلوت و گلوت کودکان کدام است؟ -119
 Posterior cricoid lamina division الف)
 Thyrotracheal resection ب)
 Laser resection ج)
 Anterior cricoid resection د)

تروماي نافذ گردن، به دنبال بررسی متوجه پارگی مخاطی وسیع در در یک بیمار دچار تروماي مهره گردنی به همراه  -120
 گیرید؟ستگی ندارد. چه تصمیمی میاید. غضروف تیروئید شکسطح گلوت و سوپراگلوت شده

 اولویت جراحی نوروسرجري بر جراحی حنجره الف)
 ساعت اول 24اکسپلور گردن و حنجره در  ب)
 تحت نظر گرفتن بیمار ج)
 بیمار گرفتن نظر تحت و پیشگیرانه تراکئوستومی د)

 شود؟می تشدید رادیوتراپی متعاقب درماتیت عارضه کموتراپی داروي کدام همزمان مصرف در -121
 هیدروکسی اوره د) متوترکسات ج) س پالتینیس ب) لیفلورواوراس-5 الف)

 مثبـت جراحـی مـارژین اسـت گرفته قرار ضایعه رزکشن تحت که دهان کف SCC در گزارش پاتولوژي بیماري با -122
 است؟ ترمناسب درمانی اقدام کدام است شده گزارش
 رادیوتراپی الف)
 کموتراپی چند دارویی ب)
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 ستوکسیمب ج)
 سیس پالتین همزمان با رادیوتراپی د)

افتراقـی کنید اما امکـان جراحـی بـراي شـما وجـود نـدارد. بـراي تشـخیص توده پاروتید بیماري را بررسی می -123
 کنید؟پلئومورفیک آدنوما از وارتین تومور کدام روش را پیشنهاد می

 Ultrasound imaging الف)
 CT scan with Contrast ب)
 MRI with Contrast ج)
 Nuclear imaging د)

 شود؟میهاي زیر ترجیج داده از تکنیک کدامیکباشد، در بیماري که کاندید جراحی توربینوپالستی تحتانی می -124
 Radiofrequency الف)
 Laser-assisted ب)
 Modified Mabry ج)
 Cryosurgery د)

ه اکنون با عود توده گردنی بـا کص کیست برانکیال، یدر بیماري با سابقه رزکشن قبلی توده کیستیک گردن با تشخ -125
FNA به مشکوك SCC  محتمل است؟ کمترمراجعه کرده است، احتمال وجود تومور در کدام سایت اولیه 

 نازوفارنکس د) کف دهان ج) قاعده زبان ب) هالوزه الف)

گیرد که پاتولوژي کارسینوم قرار می core needleساله با تومور غده ساب مندیبوالر راست تحت بیوپسی  50آقاي  -126
متاستاز ریوي وجـود ها یک کانون واضح شود. در بررسیبا تهاجم پري نورال گزارش می 3آدنویید سیستیک گرید

 دارد. متاستازگردنی وجود ندارد. روش درمانی ارجح براي ناحیه سر و گردن کدام است؟
 کمورادیاسیون الف)
 گردن جراحی رادیکال غده، دیسکسیون راست ب)
 جراحی رادیکال غده و رادیوتراپی ادجوان ج)
 ادجوان رادیوتراپی و گردن راست دیسکسیون غده، رادیکال جراحی د)

 شود،می دیده سفیدرنگ چرکی ترشحات معاینه در است کرده مراجعه گوش خارش و اتوره شکایت با بارداري بیمار -127
 است؟ ارجح زیر موضعی داروي کدام

  کلوتریمازول الف)
  نیستاتین ب)
  دوژانسین ویوله ج)
 تولنفتات د)

 کنـد.یابد مراجعه میپرواز هوایی که پس از فرود بهبود میساله با شرح حالی از فلج فاسیال تکراري بدنبال  50مرد  -128
 درمان مناسب بیمار چیست؟

 درمان براي بهبود عملکرد شیپور استاش الف)
 درمان پایین آورنده فشار اینتراکرانیال ب)
 درمان براي سارکوئیدوزیس ج)
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 جراحی دکمپرسیون عصب فاسیال د)

بررسی  کند،روي مخاط بوکال داشته و با تروماي کمی خونریزي پیدا می cm 2ر ماري که ضایعه پدانکوله به قطیدر ب -129
 دهد.هاي عروقی در بستر التهابی ادماتوز و استروماي فیبروتیک را نشان میهیستولوژیک آناستوموز فراوان کانال

 تشخیص احتمالی چیست؟
 همانژیوم کاپیلري الف)
 تومور سلول گرانولر ب)
 نکروزانسیالومتاپالزي  ج)
 پیوژنیک گرانولوما د)

ماه پیش کمورادیوتراپی شده است. در ویدئوآندوسکوپی حنجـره، تـورم  3بیمار مبتال به کانسر سوپراگلوت حدود  -130
شـود ولـی ضـایعه واضـحی مشـهود نیسـت. در ام آر آي، ضـایعه هاي سوپراگلوت دیـده مـیعمومی ساختمان

. اسـت یافته کاهش ٪50شود که سایز آن نسبت به قبل از درمان حدود میهیپرسیگنالی در محل تومور اولیه دیده 
 است؟ الزم اقدامی چه مرحله این در

 ماه بعد 3سی تی اسکن  الف)
 ماه بعد 3تکرار ام آر آي  ب)
 الرنگوسکوپی مستقیم و بیوپسی ج)
 پت سی تی د)

کودك مبتال به آپنه انسدادي خواب تحت آدنوتونسیلکتومی قرار گرفته ولی عالئم انسدادي برطرف نشده است. در  -131
 تر است؟شود. در این مرحله چه درمانی مناسبدیده می constricted maxillary archمعاینه 
 گرفتن نظر تحت و استرویید اسپري از استفاده الف)
 BiPAPیا  Nasal CPAP ب)
 oral appliance از استفاده ج)
 rapid maxillary expansion د)

کنـد. قـبال از نظـر دختر نوجوانی با حمالت تنگی نفس و تنفس صدا دار هنگام ورزش از یک سال قبل مراجعه می -132
م هاي صوتی هنگام دم مشهود است. چه اقداآسم بررسی شده که منفی بوده است. در معاینه حنجره اداکسیون تار

 درمانی مناسب است؟
 laser posterior cordotomy الف)
 استفاده از اسپري استرویید استنشاقی ب)
 Arytenoidopexy ج)
 respiratory retraining د)

 شـود.گزارش می in situگیرد که جواب کارسینوم ساله سیگاري تحت بیوپسی تار صوتی حقیقی قرار می 45آقاي  -133
در  گیـرد.قـرار می in situبیمار به دلیل عود ضایعه سه نوبت تحت رزکسیون اندوسکوپیک با جـواب کارسـینوم 

 آخرین استروبوسکوپی مجددا دو کانون بیماري روي هر دو تار صوتی وجود دارد که همان ضایعه قبلی گزارش شده
 است. اقدام درمانی ارجح کدام است؟

 کوردکتومی الف)
 کتومیهمی الرنژ ب)
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 رادیوتراپی ج)
 رزکسیون مجدد آندوسکوپیک د)

شدن در غربالگري شنوایی بدو تولد به دلیل تاخیر در رشد و تکامـل شـنوایی و passاي که علیرغم ساله 5کودك  -134
هـر دو گـوش طبیعـی اسـت. اقـدام بعـدي  OAEموجی ثبت نشده ولی  ABRکالمی مورد بررسی قرار گرفته، در

 چیست؟
 هاي ایمونولوژیکبررسی الف)
 هاي ژنتیکیبررسی ب)
 تمپورال HRCT ج)
 تمپورال MRI د)

قرار گرفته و در آن تمام طناب صـوتی راسـت شـامل فضـاي پـاراگلوت  TLMبیمار مبتال به کانسر حنجره تحت  -135
برداشته شده است. یک سال بعد از جراحی دیفکت بزرگ است و بیمار از گرفتگی صداي شدید شـکایت دارد. چـه 

 تر است؟روش درمانی مناسب
 گفتاردرمانی الف)
 الرنگوپالستی آنتریور کمیشر ب)
 تزریق تفلون ج)
 تیروپالستی تزریق چربی و د)

 شود؟ انجام در ماستوییدکتومی رتروگریدکدام اقدام باید -136
 برداشتن جدار خلفی کانال الف)
 تمپانوپالستی کارتیالژ ب)
 آتیکو تومی وسیع ج)
 هابازسازي همزمان استخوانچه د)

در شش ماهه اخیردو نوبـت  ساله که با گرفتگی صدا و حمالت سرفه از شش ماه قبل مراجعه کرده است. 50بیمارآقاي  -137
هاي انجام شده توده در ناحیـه چـین آري طی بررسی به علت پنومونی آسپیراسیون در بیمارستان بستري شده است.

 3در سی تی اسکن درگیري غضـروف تیروئیـد و لنـف نـود  اپیگلوتیک با درگیري تار صوتی سمت چپ مشهود بود.
 تر است؟با توجه به موارد فوق کدام درمان براي بیمار مناسب سمت چپ رویت شد. level 3متري در سانتی
 طرفه دو دایسکشن نک با الرنژکتومی سوپراکریکوئید الف)
 طرفه دو دایسکشن نک سلکتیو با الرنژکتومی سوپراگلوتیک ب)
 سوپراگلوتیک الرنژکتومی با رادیکال نک دایسکشن دو طرفه ج)
 طرفه دو دایسکشن نک با الرنژکتومی توتال د)
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اي با شکایت سردرد و تورم گوشه چشم مراجعه کرده است. با توجـه بـه شـواهد تـوده ي سـینوس ساله 38خانم  -138
شود. پـاتولوژي اسـکواموس سـل کارسـینوم گـزارش فرونتال بیوپسی از راه بینی با رویکرد آندوسکپی انجام می

 هاي جراحی زیر در این بیمار مناسب است؟تکنیک از کدامیکهاي انجام شده گردد. با توجه به تصویربرداريمی

 
 Weber-Ferguson Skin Incision الف)
 Cranioplasty with Titanium Mesh ب)
 Nasoseptal Mucosal Flap ج)
 Endoscopic Transcribriform Resection د)

مراجعه کرده است. از بیمار نمونه بـرداري انجـام و  Uvulaساله با توده ي کام نرم یک طرف با درگیري  47بیماري  -139
شـود. شود. معاینه گردن طبیعی و در تصویربرداري نیز لنفادنوپاتی گـزارش نمـیگزارش می SCCآسیب شناسی 

 ترین درمان ابتدایی در این بیمار کدام است؟مناسب
 رادیوتراپی کام و دیسکسیون گردن راست الف)
 گردن راستجراحی کام و دیسکسیون  ب)
 جراحی کام و دیسکسیون گردن دو طرف ج)
 شیمی درمانی و رادیوتراپی کام و گردن د)

ساله با گلو درد و گرفتگی صدا و گوش درد گاه گاه سمت چپ از یک هفته قبـل مراجعـه نمـوده اسـت.  63خانمی  -140
کاذب که در طناب صوتی چپ بیشتر هاي صوتی حقیقی و معاینه گلو طبیعی است و در الرنگوسکوپی التهاب طناب

. گـرددمـی لمـس مترچپ گردن ادنوپاتی بدون درد و حساسیت کمتر از دو سانتی 3شود. در سطح است دیده می
 است؟ کدام مرحله این در اقدام ترینمناسب. کشدمی سیگار نوجوانی از بیمار

 معاینه مجدددرمان عالمتی و کواموکسی کالو خوراکی براي ده روز و  الف)
 بیوپسی آسپیراسیون سوزنی از توده گردن ب)
 بیوپسی باز از توده گردن ج)
 پان اندوسکوپی زیر بیهوشی عمومی د)
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ماهه عالیم رینولوژیک و شواهد تصویربرداري رینوسینوزیت مزمن بـا توجـه بـه  6اي با سابقه ي پسر بچه ده ساله -141
 کـدامیکبیمار ده باشد  Lund Mackay CT scoreباشد. اگر جراحی میعدم پاسخ به درمان طبی مناسب کاندید 

 ؟شودنمی از مداخالت جراحی زیر توصیه
 Adenoidectomy with sinus irrigation الف)
 Balloon Sinuplasty ب)
 Adenoidectomy ج)
 Traditional FESS د)

 است؟براي تعیین محل و وسعت تومور پاراتیرویید کدام روش ارجح  -142
  Sonography الف)
  SPECT ب)
  CT scan ج)
 MRI د)

 بدو از متريسانتی 3 ماهه با سابقه استریدور دمی متناوب و مکرربخصوص هنگام گریه، با لکه قرمز پوستی3کودك  -143
انی درمشود و شواهد التهابی و عفونی ندارد، کدام اقدام روي آن کمرنگ می فشار مختصري با که گونه روي بر تولد

 تر است؟مناسب
 انتظار و صبر الف)
 گلوت ساب توده لیزر ب)
 کورتن ج)
 پروپرانولول د)

شـود. کـدام گزینـه در خصـوص سـالمت جنـین هفتگی دچار عفونت ویروسی با سرخجه می 27اي در مادرحامله -144
 ؟است درست
 زیاد است.) در این زمان CRS( احتمال ابتال کودك به سندرم سرخجه مادرزادي الف)
 .است باالتر جنینی اول ماهه سه به نسبت SNHL احتمال ایجاد ب)
 .دارد وجود Bite-Cookieاحتمال بروز کاهش شنوایی دو طرفه با نماي  ج)
 میزان اختالالت تعادلی این کودکان متناسب با شدت افت شنوایی است. د)

 مورد صحیح است؟ در بیمار مبتال به تیروئیدیت تحت حاد لنفوسیتیک کدام -145
 .باشدغده تیروئید دردناك می الف)
 باشد.اندازه تیروئید در حد نرمال یا مختصري بزرگ می ب)
 شود.ها دیده میاین بیماري معموال در خانم ج)
 .ها نرمال استدر بررسی آزمایشگاهی سطح هورمون د)

 شود؟ب میکدامیک از عضالت اینترینسیک حنجره عضله عمده اداکتور محسو -146
 تیروآریتنویید عضله لترال بخش الف)
 عضله وکالیس ب)
 لترال کریکوآریتنویید ج)
 اینترآریتنویید د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر سر و گردن یگوش و گلو و جراح آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

27 
 

 enlarged Vestibular هاي ذیل کاهش شنوایی ژنتیکـی بـه همـراه مشـکالت تیروئیـد ودر کدامیک از سندرم -147
Aqueduct است؟ 

 stickler د) waardenburg ج) Pendred ب) Usher الف)

ن پیدا کرده کاس CT در mouth_eatenپسول اتیک نماي کتشخیص علت کاهش شنوایی در بیمار مبتال به ایدز که  -148
 چیست؟

 مننژیت کریپتوکوکی الف)
 اتوسیفیلیس ب)
 توکسوپالسموزیس ج)
 مننژیت سلی د)

هاي چهارم جداسازي تراشه در سطح رینگف زیر مربوط به کدام جراحی در درمان آسپیراسیون مزمن است: یتوص -149
 آن به قدام مري و سپس دوختن دیستال تراشه به پوست و ایجاد استوما سر پروکزیمال و پنجم و آناستوموز

 laryngotracheal separation الف)
 tracheoesophageal diversion ب)
 double-barrel tracheostomy ج)
 partial cricoidectomy د)

متـر تحـت پرتـو درمـانی بـا میلی 8ساله و دیابتیک با وستیبوالر شوانوماي اینتراکانالیکوالر به طـول  65خانمی  -150
 تر است؟گامانایف قرار گرفته است جهت بررسی اثربخشی درمان و پیگیري، کدام راهکار مناسب

 بررسی آستانه شنوایی هر شش ماه الف)
 هر شش ماهتوانایی افتراق کلمات) ( SDSبررسی  ب)
 ساالنه تکرار سپس و درمان تکمیل از پس ماه شش MRIانجام  ج)
 بررسی افزایش قطر کانال گوش داخلی با سی تی اسکن ساالنه د)

 اخالق
گیـرد و ساله شما که مبتال به سرطان پستان پیشرفته با متاستاز به استخوان است با شما تماس می 72همراه بیمار  -151

ترین کند. صـحیحنحوي به زندگی وي پایان داده شود چون هیچ دارویی درد وي را ساکت نمی کند بهدرخواست می
 پاسخ کدام است؟

 خواهیم که دیگر با ما تماس نگیرد چون این موضوع در حیطه اختیارات ما نیست.از همراه بیمار می الف)
 کنیم.ا به بخش پالیاتیو معرفی میاي نیست و او رکنیم که اتانازي اقدام شایستههمراه را توجیه می ب)
 دهیم.هاي اتانازي فعال را به او آموزش مییکی از روش ج)
 دهیم.هاي اتانازي غیر فعال را به او آموزش مییکی از روش د)

شود. همراهی ندارد. شـرایط بیمـار ناپایـدار ساله موتور سوار به علت تصادف شدید به اورژانس آورده می 18آقاي  -152
 ت و احتمال خونریزي داخلی براي وي مطرح است. جراح تصمیم به عمل جراحی وي دارد . پرستار اورژانس تذکراس

 رست چیست؟دهد که فرم رضایتنامه امضا نشده است. تصمیم دمی
 شود.شود و عمل جراحی انجام مینیاز به رضایتنامه ندارد و بیمار به اتاق عمل منتقل می الف)
 مانیم.کنیم بیمار را پایدار کنیم و منتظر همراه بیمار میو خون سعی می با دادن مایع ب)
 از مدیر کشیک می خواهیم قاضی کشیک را خبر کند تا مجوز عمل جراحی را صادر کند. ج)
 ماند تا همراهان بیایند.با قبول ریسک، جراح اجازه دارد بیمار را به اتاق عمل منتقل کند ولی منتظر می د)
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 کرونا
کند. نامبرده حس چشایی و بویایی خود را از دست اي با تب، آبریزش بینی و میالژي به شما مراجعه میساله 25مرد  -153

 ؟کنیدنمیداده است. جهت وي کدامیک از داروهاي زیر را توصیه 
 ناپروکسن الف)
 استامینوفن ب)
 دیفن هیدرامین ج)
 داکسی سایکلین د)

 شـود. سـواپ حلقـی جهـت ساله به علت سرفه، تنگه نفس و افت درصد اکسیژن در بخـش بسـتري می 55خانم  -154
 باشد؟ومیر در این بیمار همراه میشود. تجویز کدامیک از داروهاي زیر با کاهش مرگش میمثبت گزار 19-کووید
 دگزامتازون الف)
 کلوروکین ب)
 آزیترومایسین ج)
 کالترا د)

اي به علت ابتال به کرونا، در منزل تحت درمان است. در کدامیک از شرایط زیر احتیاج بـه بسـتري در ساله 40خانم  -155
 بیمارستان دارد؟

 احساس گیجی الف)
 لرز ب)
 از دست دادن حس چشایی ج)
 اسهال د)

اع اکسـیژن در شـود. درصـد اشـبي شدید و تنگ نفس در بخش بستري میاي به علت تب باال، سرفهساله 50مرد  -156
 ؟کنیدنمیدرصد است. جهت وي کدامیک از داروهاي زیر را توصیه  90هواي اتاق 

 رمدیسیویر الف)
 دگزامتازون ب)
 انوکساپارین ج)
 هیدروکسی کلروکین د)

 استفاده از کدامیک از داروهاي زیر در حاملگی ممنوع است؟ -157
 رمدیسیویر الف)
 فاویپراویر ب)
 هیدروکسی کلروکین ج)
 انوکساپارین  د)

 ؟شودنمیدر کدامیک از شرایط زیر، تجویز داروي توسیلیزومب در بیمار مبتال به کرونا توصیه  -158
 100000پالکت:  الف)
 5000گلبول سفید:  ب)
 عفونت قارچی سینوس ج)
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 سال 50سن باالي  د)

شود. با توجـه هاي ویژه بستري میاي به علت تب باال، درد سینه و دیسترس تنفسی، در بخش مراقبتساله 50مرد  -159
 ؟کنیدنمیجهت وي کدامیک از داروهاي زیر را توصیه  100rp=cو با عنایت به  19-به مثبت شدن تست کووید

 رمدیسیویر الف)
 دگزامتازون ب)
 توسیلیزومب  ج)
 IVIG د)

ي پیش دچار سرفه، خلط، تب و لرز و تنگی نفس شده اسـت. بـه علـت ضـایعات ریـوي اي از دو هفتهساله 40 مرد -160
 شود.در بخش بستري می 19-مشکوك به کووید

 کنید؟کدامیک از داروهاي زیر را جهت وي توصیه می 
 رمدیسیویر الف)
 فاویپراویر ب)
 اینترفرون ج)
 کلروکین د)

 ؟باشدنمی 19-زیر در ریسک باالي عوارض کوویدکدامیک از بیماران  -161
 ايساله بدون بیماري زمینه 65مرد  الف)
 ي مبتال به دیابتساله 40خانم  ب)
 ساله با پیوند کلیه 30مرد  ج)
 ساله تاالسمی مینور 40خانم  د)

 ؟کنیدنمیدر کدامیک از شرایط زیر بیمار مبتال به کووید را از بیمارستان، مرخص  -162
 وجود تب ف)ال

 درصد 96اکسیژن خون  ب)
 crp:5 ج)
 5000گلبول سفید =  د)
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