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ساله با سابقه باکتریوري به شما مراجعه کرده است. در سوابق همراه بیمـار، نـامبرده ابتـدا بـه طـور  40بیمار خانم  - 1
خود شده است و پس از چند نوبت درمان، عامل بیمـاري در سـه مـاه  UAتصادفی متوجه دفع باکتري در آزمایش 

قبل ریشه کن شده است. اخیرا بدون عالمت بالینی خاصی، آزمایش مجدد انجام داده و متوجه دفع مجدد بـاکتري 
 ترین اقدام کدام است؟در ادرار خود شده است. مناسب

 تکرار درمان قبلی الف)
 ر اساس نتیجه کشت ادرارانجام کشت ادرار و درمان ب ب)
 ارجاع به متخصص داخلی براي درمان موثرتر ج)
 در حال حاضر نیاز به درمان ندارد د)

باشد.ایشـان هفتـه آینـده عـازم کشـور کنیـا ساله که تحت مراقبت شما در کلینیک پزشک خانواده می 45اقاي  - 2
 زیـر مـوارد همه مسافرتی اسهال درمانوده است. براي پیشگیري و باشد و جهت مشاوره قبل از سفر مراجعه نممی

 :بجز است صحیح
 تواند بیسموت مصرف کند.می جهت پیشگیري از ابتال الف)
 تواند از لوپرامید جهت کاهش عالیم استفاده کند.می در صورت بروز عالیم ب)
 در صورت ابتال به اسهال شدید سیپروفلوکسازین مصرف نماید. ج)
 در صورت ابتال به فرم متوسط مترونیدازول استفاده نماید. د)

 کند؟در حوزه رفتاري عمل می (Healing process)کدام گزینه از نظر عوامل تسهیل کننده فرایند التیام  - 3
 Healing spaces الف)
 Healing relationships ب)
 Healthy lifestyles ج)
 Healthy spaces د)

صورت ناگهانی دچار تب و سرفه و تاکی پنه شده است. در گرافی قفسه سینه درگیري لوب تحتانی هساله ب 3کودك  - 4
 ریه چپ دارد. براي درمان وي پوشش کدام عامل عفونی ارجح است؟

 استافیلوکوك اورئوس الف)
 استرپتوکوك پیوژن ب)
 استرپتوکوك پنومونیه ج)
 پنومونیهکلبسیال  د)

کند در معاینه خشکی گردن و خواب آلـودگی با سردرد و تب و تهوع و استفراغ به شما مراجعه می ايساله 57مرد  - 5
 کنید و در آنالیز مایع مغـزي نخـاعی تعـدادار میبمشهود است پس از اقدامات تشخیص اولیه بیمار پونکسیون لوم

WBC=1900با PMN 80%و Protein=180mg/dL  35و قنـد مـایع مغـزي نخـاعی  100و قند خون بیمار��/�� 
 اولیه کدام است؟ empiric درمانشود. گزارش می

 vancomycin +Ceftriaxone+Ampicillin الف)
 varcomye+Ceftriaxone ب)
 linezolid+Ceftriaxone ج)
 linezolid+Ceftriaxone+Levofloxacin د)
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 باشد؟می (Five-Factor Model of Personality)کدامیک از موارد زیر جزو عوامل الگوي پنج عاملی شخصیت  - 6
  Observation الف)
  Agreeableness ب)
  Consultancies ج)
 Negotiation د)

و لرزش لمسی افـزایش دارد. کـدام شود و دق قفسه سینه دال است در سمع ریه بیمار صداي برونشیال شنیده می - 7
 بیماري براي وي مطرح است؟

 آسم د) پلورال افیوژن ج) آتلکتازي ب) پنومونی الف)

سیگار، براي بررسی از نظر کانسر ریه مراجعه کرده است. در حال  ����/����30ساله با سابقه مصرف  55بیمار مرد  -8
 حاضر کاهش وزن و تنگی نفس ندارد و از خلط گهگاهی شکایت دارد. کدام گزینه براي بررسی ریه مناسب است؟

 تی اسکن ریهسی الف)
 گرافی قفسه سینه ب)
 ام آر آي ج)
 تست تنفسی ریه د)

 بیمار .است کرده مراجعه ماه هر در شب یک و هفته در بار 2 سرفه و نفس تنگی حمالت علتبه ساله 30بیمار خانم  -9
 است؟ صحیح درمانی گزینه کدام. است نشده بیشتر حمالت تعداد و است کنترل تحت سالبوتامول با

 اضافه کردن بودزوناید الف)
 اضافه کردن سالمترول ب)
 اضافه کردن تئوفیلین ج)
 ادامه درمان فعلی د)

 )، پرسش در مورد کدامیک از موارد زیر بیشتر اهمیت دارد؟Fallدر غربالگري سالمندان از نظر مستعد بودن براي سقوط( -10
 تعداد داروهاي مصرفی الف)
 اختالالت راه رفتن ب)
 مشکالت بینایی ج)
 سابقه سنکوپ د)

خانواده مراجعه کـرده اسـت. در معاینـه  خانم جوان با شکایت از درد و تورم پلک فوقانی راست به کلینیک پزشک -11
ك شود و اطراف آن کمی ورم دارد. ملتحمه قرمز است و پلک در معاینـه دردنـاضایعه پاپوالر در نوك پلک دیده می

 باشد. اقدام درمانی مناسب کدام است؟می
 کمپرس گرم و کورتون موضعی الف)
 کمپرس گرم و انتی بیوتیک موضعی ب)
 اکیبیوتیک خورآنتی ج)
 تجویز کورتون موضعی د)
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ساله که با سرگیجه و خونریزي از بینی مراجعه کرده است. سابقه اپیستاکسی در سـال گذشـته نیـز  40بیمار آقاي  -12
دهد. در بدو مراجعه سرگیجه با تزریق سرم نرمال سالین بهبود یافت. جهت کنترل خونریزي بینی همـه مـوارد می

 :بجزصحیح است، 
 ابتدا باید داخل بینی ساکشن شود و لخته ها خارج شوددر  الف)
 نارکوتیک وریدي با توجه به فشار خون تجویز شود ب)
 پک آغشته به آنتی بیوتیک داخل بینی تعبیه شود ج)
 تجویز آنتی بیوتیک سیستمیک در صورت سابقه سینوزیت د)

سرگیجه از روز قبل به همراه استفراغ و تهـوع و عـدم با شکایت از حمله ناگهانی و شدید و مداوم  ايساله 45خانم  -13
تعادل مراجعه کرده است. وي درد گوش، کاهش شنوایی، وزوز گوش و افت هوشیاري نـدارد. سـابقه سـینوزیت در 

ون ساعت گذشته تاکنون، سرگیجه بیمار ادامه داشته است و بیمار زمانی بـد 24کند. در مدت هفته قبل را بیان می
 ه است، درمعاینه نیستاگموس افقی دارد. در سایر معاینات یافته قابل توجهی مشـاهده نشـد. عالئـمسرگیجه نبود

 ترین تشخیص براي بیمار کدام است؟باشد. محتملحیاتی طبیعی می
 )labyrinthitisالتهاب البیرنت( الف)
 )vestibular neuritisالتهاب عصب وستیبوالر( ب)
 )Meniere Diseaseبیماري مینیر( ج)
 )BPPVاي خوش خیم (سرگیجه وضعیتی حمله د)

صورت فقدان تماس چشمی مناسب با سن و تعامل و ارتباط با دیگران، رفتارهـاي هساله با عالیمی ب 5بیمار کودکی  -14
تکراري و تحریک پذیري، تاخیر واضح در تکلم ارجاع شده است. با فرض تشخیص محتمل کدام اقدام درمانی زیـر 

 براي بیمار مناسب است؟را 
 None of them د) Lithium ج) Haloperidol ب) Risperidone الف)

کنید. در سابقه، وي از زمان کودکی همواره اختیاري ادراري در طول شب ویزیت میساله را با شکایت از بی 7پسري  -15
در  اختیاري ادراري فقطداشته است. بیمشکل شب ادراري را داشته و هیچ گاه به صورت کامل کنترل دفع ادرار را ن

دهد و کودك در طول روز مشکلی ندارد. در معاینه نکتـه غیـر طبیعـی مشـاهده طول شب و هنگام خواب رخ می
 شود. کدام اقدام براي وي صحیح است؟نمی

 شروع درمان و پیگیري بیمار الف)
 درخواست آنالیز و کشت ادرار ب)
 و مجاري ادراري هاخواست سونوگرافی کلیهدر ج)
 شروع درمان انگیزشی و پیگیري بیمار د)

 گردد؟استفاده می ADHDکدامیک از داروهاي زیر براي خط سوم درمان  -16
 Atomoxetine الف)
 Amphetamine salts ب)
 Dextroamphetamine (extended release) ج)
 Methylphenidate (extended release) د)
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به اورژانس مراجعه کرده است. در نمونـه بـرداري از ژنیتالیـاي بیمـار و  Sexual Abuseاحتمال ساله با  12دختري  -17
 بود؟ خواهدInconclusiveنا محتمل یا  Sexual Abuseگزارش آزمایشگاه در چه مواردي احتمال 

 Chlamydia الف)
 Gonorrhea ب)
 Bacterial vaginosis ج)
 None of them د)

 :بجزهمه موارد صحیح است،  Ezetimabeدر مورد داروي کاهنده لیپید  -18
 دهدهپاتو توکسیتی و میوپاتی را افزایش می الف)
 همراه آتورواستاتین قابل تجویز است ب)
 دهدکاهش تري گلیسرید هم می ج)
 دهدهم می HDLافزایش  د)

دهـد. به شما مراجعه کرده است. سابقه قبلـی فشـار خـون را نمی mmHg 139/85با فشار خون  ايساله 60آقاي  -19
 تر است؟از ابتال به دیابت ندارد. کدامیک از موارد زیر براي وي مناسب ايسابقه

 g/day 3/2-5/1کاهش سدیم مصرفی به کمتر از  الف)
 2�/��24کاهش نمایه توده بدنی به کمتر از  ب)
 g/day 30-20محدودیت مصرف الکل به  ج)
 min/week 75انجام فعالیت فیزیکی بمیزان  د)

 کدامیک از اختالالت مزمن زیر در سالمندان شیوع بیشتري دارد؟ -20
 اختالالت حسی د) کاهش شنوایی ج) آرتریت ب) دیابت الف)

دهـد. در معاینـه فشـار خـون سر درد مراجعه کرده است. سابقه سنگ کلیه می علتبهساله ایست که  60بیمار آقاي  -21
 :بجزهاي بیمار شروع شده است. تمام اقدامات زیر الزم است، دارد. ضمن شروع درمان هیپرتانسیون بررسی 100/160

 تست ورزش الف)
 Kگیري اندازه ب)
 هاسونوگرافی کلیه ج)
 TSHگیري اندازه د)

تنگی نفس و اورتوپنه مراجعه کرده اسـت. در  علتبهساله ایست با سابقه بیماري روماتیسم قلبی که  45بیمار خانم  -22
 میباشد. جهت کنترل عالیم بیمار تمام داروهـاي زیـر در ایـن مرحلـه 170/95دارد. فشار خون  AFنوار قلب ریتم 

 :بجز ،شوداستفاده می
 وارفارین د) امیلوراپ ج) متورال ب) آمیودارون الف)

دنبال تصادف دچار شکستگی در ناحیه ساق پا شده است و پس از آن قـادر بـه حرکـت کـردن ساله به 68خانمی  -23
 شود؟باشد. به منظور جلوگیري از وقوع زخم بستر در این بیمار، کدامیک از اقدامات زیر توصیه مینمی

 ماساژ نواحی روي استخوان الف)
 براي تغییر وضعیت استفاده از بالش ب)
 درجه 45باال بردن قسمت سر تخت به اندازه  ج)
 تحت فشارهاي در قسمت donut-devicesاستفاده از  د)
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 باشد؟کدام گزینه درباره تخلیه آبسه سطحی در کلینیک صحیح می -24
 بسه وجود ندارد.آنیازي به استریل کردن سطح  الف)
 بسه تزریق شود.آی مستقیما درون حسبیبسه ماده آبه دلیل محیط اسیدي  ب)
 گردد.می بسه محل برش بخیهآپس از تخلیه  ج)
 .گرددنمی توصیه بسهآ تخلیه از پس خوراکی بیوتیک آنتی د)

به کلینیک پزشک خانواده مراجعه نموده است. از شما راجع به کـارایی و  IUDجهت گذاشتن  G2L2ساله  30خانم  -25
 ؟باشدنمی صحیحپرسش دارند. کدام گزینه در این باره  IUDعوارض تعبیه 

 جلوگیري برگشت پذیر استهاي از راه الف)
 به جا افزایش شانس بروز حاملگی نا ب)
 درخانم نولی پار قابل استفاده است ج)
 ن ممنوع استآدر صورت وجود بیماري التهابی لگن استفاده از  د)

 باشد؟کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک میکدامیک از حاالت زیر معرف  -26
 2/6سمع سوفل سیستولیک قلبی گرید  الف)
 تشدید سوفل قلبی در سمع با ایستادن ب)
 4/6سمع سوفل سیستولیک قلبی گرید  ج)
 4/6سمع سوفل دیاستولیک قلبی گرید  د)

 یابد؟افزایش می Arthritisهریس، خطر ابتال به  -از انواع شکستگی سالتر Typeدر کدام  -27
 V د) III ج) II ب) I الف)

اختیاري ادراري مراجعه نموده است. در شرح حال کاهش جریـان ادرار، تـاخیر در ساله با شکایت بی 82بیمار آقاي  -28
کند. در بررسی آزمایشگاهی عالئمی از عفونـت و همـاچوري مشـاهده ادرار کردن، فوریت و شب ادراري را ذکر می

 250سونوگرافی مثانه یافته خاصی مشاهده نشده و حجم باقی مانده ادرار پـس از ادرار کـردن حـدود  نگردید. در
 باشد؟لیتر گزارش شده است. اقدام مناسب براي وي کدام مورد میمیلی

 انجام مداخالت رفتاري الف)
 تقویت عضالت لگن ب)
 تجویز اکسی بوتینین ج)
 ارجاع به ارولوژیست د)

ماه قبل مراجعه کرده است. در گرفتن تاریخچه از بیمار، پرسیدن کدام مـورد  3ساله که با کمر درد از  56بیمار آقاي -29
 ؟دارد کمترياهمیت 
 استفاده مزمن از استروئید الف)
 ادراري اخیرهاي عفونت ب)
 کم کاري تیروئید ج)
 اعتیاد تزریقی د)
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کند بعد از چند قدم راه رفتن مراجعه نموده است. بیمار ذکر میساله با شکایت درد در ناحیه کمر و لنگش،  64آقاي  -30
ن شود. در معاینه فیزیکی با خم کردشود و با نشستن یا خم شدن به جلو حین راه رفتن درد بهتر میدرد شروع می

ترین شود و نتیجه تسـت رومبـرگ مثبـت اسـت. محتمـلستون فقرات لومبوساکرال به سمت عقب درد ایجاد می
 ص کدام است؟تشخی

 Vascular claudication الف)
 Spinal stenosis ب)
 Herniated disk L5 ج)
 Mechanical LBP د)

 است؟ محتمل زیر موارد ازکدامیک  مشاهده ،L4-L5هاي در صورت وقوع هرنیه دیسک در سطح مهره -31
 کاهش رفلکس آشیل الف)
 کاهش رفلکس پاتال ب)
 پاکاهش حس در ناحیه داخل ساق  ج)
 کاهش حس در ناحیه خارج ساق پا د)

 :بجزصحیح است،  هادر بیماران روماتولوژیک همه گزینه NSAIDدر مورد مصرف  -23
 اثرات یکسانی دارند NSAIDتمام انواع  الف)
 باید سه هفته زمان داد NSAIDبراي تغییر به نوع دیگر  ب)
 شودباعث تشدید مسمومیت گوارشی می ASAمصرف همزمان با  ج)
 مصرف شود ASAساعت بعد از  4در مصرف همزمان باید  د)

در معاینه اریـتم و  ساله که با درد و تورم مفاصل زانو و آرنج و مچ دست دو طرف مراجعه کرده است. 30بیمار خانم  -33
 در مورد این بیمار کدام مورد صحیح است؟ منفی است. RFدر آزمایش  محدودیت حرکت مفاصل دارد.

 باشدنمی RAبیمار قطعا مبتال به  الف)
 با شدت اروزیون مفصل رابطه ندارد Anti-ccp ب)
 ابدیافزایش می ESRزودتر از  CRPتست  ج)
 در این بیمار کاهش خواهد یافت C4و C3 د)

و  درد و خشکی کمر مراجعه کرده است. سابقه یووییـت دارد. در معاینـه درد علتبهساله ایست که  35بیمار آقاي  -34
 کدام گزینه در مورد این بیمار صحیح است؟ محدودیت حرکت مفصل ساکروایلیاك دارد.

 کمر در مرحله اول باید انجام شود MRI الف)
 کورتن در کاهش عالیم کمري بیمار موثر است ب)
 دهدسولفاساالزین عالیم کمري را کاهش می ج)
 دهدپیشرفت رادیوگرافی بیمار را کاهش می NSAID د)

 کدامیک از استروئیدهاي موضعی زیر جهت درمان ضایعات پوستی در ناحیه ژنیتال مناسب است؟ -35
 Hydrocortisone probutate الف)
 Triamcinolone 0.1 ب)
 Fluocinolone ج)
 Mometasone د)
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 4واحـد عصـر و انسـولین رگـوالر  8واحد صبح،  10به میزان  NPHخانم دیابتی نوع یک با مصرف روزانه انسولین  -36
 :واحد شب و نتایج آزمایش 4واحد صبح،

FBS=190     2hpp=270        BS =280  
 باشد؟بهترین اقدام درمانی براي این بیمار کدام مورد می .مراجعه نموده است

 افزایش دوز انسولین رگوالر شب الف)
 صبح و عصر NPHافزایش دوز انسولین  ب)
 صبح و رگوالر شب NPHافزایش دوز انسولین  ج)
 صبح و عصر و رگوالر صبح و شب NPHافزایش دوز انسولین  د)

 HR=66  BP=160/95ساله با سابقه دیابت و فشارخون، به کلینیک پزشکی خانواده مراجعه کرده اسـت.  62آقاي  -37
 کند، بهترین اقدام کدام گزینه است؟ذکر می ساعت را 12هر  میلی 25بیمار سابقه مصرف لوزارتان 

 اضافه نمودن کارویدولول الف)
 اضافه نمودن آمیلودیپین ب)
 اضافه نمودن پرازوسین ج)
 اضافه نمودن کاپتوپریل د)

 میلی گرم دو بار در روز مراجعه کرده است، 1000ساله دیابتی با سابقه استئوپروز، تحت درمان با متفورمین  78خانم  -38
 :در آزمایشات

FBS: 180    TG:280    Cr:0.9       HbA1C:7.8     LDL:120 
 بهترین اقدام در این بیمار کدام گزینه است؟ 

 شروع انسولین الف)
 شروع رپاگلینید ب)
 شروع پیوگلوتازون ج)
 ادامه درمان قبلی د)

و  mg/dl 300کیلوگرم و قند خون او  30قصد شرکت در مسابقه فوتبال دارد. وزن او  T1DMساله مبتال به  12بیمار  -39
 بدون کتون است. در ارتباط با این مسابقه، بهترین توصیه کدام است؟

 دقیقه یک لیوان آب مصرف کند 20در حین آن هر  الف)
 واحد انسولین سریع االثر تزریق کند 3در ابتدا  ب)
 قند خون خود را چک کند ضمن آن هر نیم ساعت ج)
 در این وضعیت انجام آن ممنوع است د)

بوده است. قصد خـوردن  DKAکند. دو ماه قبل تحت درمان ساله دیابتی که انسولین دریافت می 14بیمار نوجوانی  -40
احـد داد واست. براي تعـ mg/dl 200کیلوگرم و قند خون قبل از غذا  40نهار سنگین همراه با دسر دارد. وزن بیمار 

 دوز انسولین سریع االثر قبل از غذا گزینه صحیح کدام است؟
 11 د) 9 ج) 7 ب) 5 الف)

حالی و پوست خشک و کاهش فشار خون مراجعه نمـوده، میـدان بینـایی ساله با شکایت ضعف و بی 35بیمار خانم  -41
 بیمار کاهش یافته است. با توجه به شرح حال کدام بیماري محتمل است؟

 پر کاري تیرویید د) کم کاري تیرویید ج) نارسایی ادرنال ب) نارسایی هیپوفیز الف)
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عدم بارداري مراجعه کرده است. در بررسی انجام شـده پـروالکتین بـاال دارد. مصـرف  علتبهساله  33بیمار خانم  -42
 :بجز ،صحیح است هاکند. جهت بارداري و کنترل پروالکتین همه گزینهافسردگی ذکر می علتبهسرترالین را 

 در ابتدا باید سرترالین قطع شود الف)
 در مرحله اول ضرورت ندارد MRI ب)
 برموکریپتین براي کاهش پروالکتین ارجح است ج)
 اثر کابرکولین در کاهش پروالکتین کمتر است د)

 در .اسـت کـرده مراجعه استفراغ و تهوع همراه وزن کاهش و حالیبی و ضعف علتبه که ایست ساله 30 خانم بیمار -43
گزارش شده اسـت. بـا توجـه بـه  K:5.7, Cr:2 ,Na:128 آزمایشات: در و دارد هیپوتانسیون ارتواستاتیک معاینه

 :بجزصحیح است،  هاتشخیص محتمل همه گزینه
 گرم روزانهمیلی 20شروع هیدروکورتیزون  الف)
 روزانه گرممیلی 1/0فلودرو کورتیزون ب)
 ها ضروري استرافی کلیهسونوگ ج)
 رژیم کم پتاسیم بعد از درمان الزم نیست د)

 به نظر شما در کدام گروه سنی جنسی، بیشترین احتمال بروز چاقی وجود دارد؟ -44
 مردان جوان د) زنان جوان ج) مردان مسن ب) زنان مسن الف)

صرف غذا دچار تعریـق، گرگرفتگـی، اسـهال، دنبال هدنبال عمل جراحی در سیستم گوارشی و بهساله ب 49خانمی  -45
 ؟کنیدنمیهاي غذایی زیر را براي بیمار توصیه گردد. کدامیک از رژیمتهوع، درد کرامپی شکم می

 غذایی متعدد و کم حجمهاي وعده الف)
 غذاهاي حاوي پروتئین باال ب)
 غذاهاي حاوي کربوهیدرات باال ج)
 غذاهاي فیبردار حاوي پکتین د)

 :بجز ارتباط با پیامدهاي بارداري وابسته به افزایش وزن تمام موارد زیر صحیح است،در  -64
 .یابدمی افزایش بارداري دیابت ریسک 30بیش از  BMIدر  الف)
 .دارد وجود پیامد بهترین 9/29 الی 5/18بین  BMIدر  ب)
 .رودمی باال LBWریسک تولد نوزاد  5/18کمتر از  BMIدر  ج)
 .دارد وجود پیامد بهترین 18,5 کمتر از BMIدر  د)

درد اپی گاستر تحت اندوسکوپی قرار گرفته است و زخم اثنی عشر مشاهده گردیـد.  علتبهساله که  50بیمار آقاي  -47
لـی در وماه درمان با پنتاپرازل بیمار عالمتـی نـدارد  2دارویی قرار گرفت. بعد از  4تحت درمان هلیکوباکترپیلوري 

 رولوژي هلیکوباکتر پیلوري مثبت است. اقدام مناسب کدام است؟آزمایش س
 ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوري مجدد الف)
 اندوسکوپی فوقانی مجدد ب)
 تست تنفسی هلیکوباکتر پیلوري ج)
 اقدام دیگري الزم نیست د)
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 ذکـر و سـرفه مکـررساله که از احساس سوزش پشت قفسه سینه شـکایت دارد. سـابقه الرنژیـت  45بیمار خانم  -48
 است؟ ارجح بیمار این براي اقدام کدام انجام. کندمی

 اندوسکوپی فوقانی الف)
 بالکر H2شروع  ب)
 PPIشروع  ج)
 ساعته 24متري  PH د)

احساس سوزش پشت قفسه سینه مراجعه کرده اسـت. در اندوسـکوپی فوقـانی، مـري  علتبهساله  45بیمار آقاي  -49
 که در پاتولوژي دیسپالزي ندارد. براي پیگیري این بیمار کدام مورد صحیح است؟بارت مشاهده شده است 

 ماه بعد 6اندوسکوپی  الف)
 سال بعداندوسکوپی یک ب)
 سال بعد 3اندوسکوپی  ج)
 درمان هلیکوباکتر پیلوري د)

 به کدام جنبه از حوزه پزشکی خانواده اشاره دارد؟ calm equanimityعبارت  -50
 آرامش و متانت پزشک در برخورد با بیمار و همراهان بیمار پرخاشگرحفظ  الف)
 و همراهان نگران بیمار فوق End stageحفظ خونسردي و واقع بینی پزشک در برخورد با بیمار  ب)
 انجام و رعایت وظایف پزشک خانواده درسطوح مختلف و در تمام شرایط با آرامش و متانت کافی ج)
 خارج از عرف یا خارج از حیطه پزشکی دارندهاي در برخورد با بیمار یا همراه بیماري که درخواستحفظ خونسردي پزشک  د)

 :بجزشود، در آنمی فقر آهن تمام موارد زیر مشاهده می -15
 کاهش فریتین الف)
 ترومبوسیتوپنی ب)
 تعداد نرمال لکوسیت ج)
 قطره اشکیهاي اریتروسیت د)

درد پهلوي راست مراجعه نموده است، در معاینـه تنـدرنس در ناحیـه کلیـه راسـت دارد. در ساله با  60قاي آبیمار  -52
 صورت شک به عفونت کلیوي، بهترین روش تصویربرداري در این بیمار کدام است؟

  سی تی اسکن الف)
  سونوگرافی ب)
  ام آر آي ج)
 IVU د)

میکروسکوپی و عفونـت ادراري گـزارش شـده اسـت. سـابقه ساله که در آزمایش روتین هماچوري  30بیمار آقاي  -53
 دهد. جهت بررسی و درمان بیمار کدام گزینه صحیح است؟بیماري و مصرف سیگار نمی

 درمان شروع از قبل ادرار آزمایش تکرار الف)
 ساعته بعد از درمان 24بررسی پروتیین ادرار  ب)
 ها قبل از شروع درمانسونوگرافی کلیه ج)
  اوروگرافی در صورت ادامه هماچوري بعد از درمانتی سی د)
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ساله متعاقب تصادف با موتورسیکلت و ضربه به سر و تروماي نافذ در ناحیه جمجمه مراجعه نموده است. با  25آقاي  -54
 نمایید؟هاي محتمل براي مننژیت، کدام رژیم دارویی زیر را براي بیمار انتخاب میفرض پاتوژن

  plus cefotaximeVancomycin الف)
 Ampicillin plus cefotaxime ب)
 Vancomycin plus ampicillin ج)
 None of them د)

دلیل سکته حاد مغزي مراجعه و در معاینات و تصویر برداري به نوع سکته ترومبو آمبولی مشـکوك هدر بیماري که ب -55
 هستید.

 کدامیک از موارد زیر جز معیارهاي استفاده از درمـان ضـد Tissue Plasminogen Activator( PA-t(در انتخاب 
 ؟گیردنمیترومبوز قرار 

 Age ≥18 years الف)
 Noncontrast CT without evidence of hemorrhage ب)
 Time since onset of symptoms clearly <3 hr ج)
 Recent LP د)

 :بجز روند،میگرن بکار میتمام داروهاي زیر به عنوان درمان پیش گیرانه در  -65
 losartan د) Timolol ج) Cyproheptadine ب) Verapamil الف)

صـورت مشـکالت خوابیـدن هماه قبل متعاقب تصادف منجر به جرح شدید دچـار عالیمـی ب 6که حدود  ايراننده -57
 سـوار شـدن بـه خـودرو،حوصلگی، یادآوري صحنه تصادف و امتناع از هاي مکرر و آزاردهنده، بیصورت کابوسهب

 گردد؟تحریک پذیري مراجعه کرده است. کدام اقدام درمانی دارویی زیر براي بیمار توصیه می
 Benzodiazepines د) Mirtazapine ج) Bupropion ب) sertraline الف)

نموده، تجویز کـدام دلیل ابتال به اختالل شخصیت مرزي و با عالیم غالب افکار خودکشی مراجعه هبراي بیماري که ب -58
 داروي زیر براي بیمار صحیح است؟

 Olanzapine الف)
 Lithium ب)
 Sertraline ج)
 Divalproex sodium د)

حوصـلگی، فراموشـی، خسـتگی دایمـی، از دسـت دادن صورت خلق افسرده، بیهساله با عالیمی ب 40بیمار آقایی  -59
ر دعدد  20، وي در سوابق خویش مصرف روزانه سیگار به تعداد خوابی و افکار نومیدي مراجعه کرده استانرژي، بی

 باشد؟روز را هم دارد، براي درمان اختالل بیمار و نیز همزمان درمان ترك سیگار کدام اقدام زیر را ارجح می
 Bupropion د) Duloxetine ج) Sertraline ب) Mirtazapine الف)

باشد و در سوابق پزشکی وي مصرف مواد مخـدر اورژانس تحت مراقبت می براي بیماري که با عالیم حمله پانیک در -60
 ؟گرددنمیکند، کدام اقدام دارویی زیر توصیه را هم ذکر می

 lorazepam د) Paroxetine ج) Venlafaxine ب) Escitalopram الف)
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استخوان ران تحت عمل جراحی سال الکل که به دنبال تصادف و شکستگی  35ساله با سابقه مصرف 60آقاي  بیمار -61
شـده و گاهـا  ايهـاي دورهقراريقرار گرفته است. بیمار در طی دوران بستري پس از عمل در بیمارستان دچـار بی

شود. در درمـان مشـکل بیمـار کـدام گزینـه دچار توهمات بینایی می هاگیرد و شبهمراهان نزدیک را اشتباه می
 ؟ندارد جایگاهی

 گرممیلی 5/0 هالوپریدول قرص الف)
 گرمقرص لورازپام یک میلی ب)
 آمپول تیامین داخل سرم ج)
 گرممیلی پنج دانپزیل قرص د)

صورت حادعالیمی چـون هباشد و بدلیل مشکل عفونت ادراري در بیمارستان بستري میهساله که ب 75بیمار آقایی  -62
مچنین اختالل سطح هوشیاري پیدا کرده اسـت. در سـوابق قراري، تحریک پذیري، توهمات بینایی و لمسی و هبی

پزشکی وي عالیمی به نفع بیماري پارکینسونیسم هم دارد. براساس تشخیص محتمل کدام اقدام دارویی زیر بـراي 
 ؟گرددنمیبیمار توصیه 

  Haloperidol الف)
  Quetiapine ب)
  Lorazepam ج)
 Risperidone د)

سرطان ریه متاستاتیک با شکایت از سردردهاي شدید متناوب مراجعه کرده است. سـردرد  ساله مبتال به 45آقاي  -63
وز باشد که اطراف آنهـا ادمـاتمتاستاز در مغز می 2بیمار با استفراغ همراه است. سی تی اسکن جدید نشان دهنده 

رین کدامیک از موارد زیر بهتـکند. باشد. وي در حال حاضر داروهاي استامینوفن با دوز باال و متادون مصرف میمی
 درمان اولیه براي سردرد و استفراغ این بیمار است؟

 Metoclopramide الف)
 Dexamethasone ب)
 Ondansetron ج)
 Naproxen د)

دلیل وابستگی به الکل تصمیم به درمان دارویی وي دارید کـدامیک از مـوارد زیـر از نظـر شـما هبراي بیماري که ب -64
 گیرد؟قرار می Bدر درجه اهمیت  strength of recommendation (SOR)عنوان هب

  Naltrexone الف)
  Acamprosate ب)
  Disulfiram ج)
 None of them د)

مـاه آینـده ساله سیگاري، براي مشاوره ترك سیگار مراجعه کرده است. وي قصـد دارد ظـرف یک 50بیمار آقایی  -65
 مراحل تغییر وي در کدام مرحله تغییر قرار دارد؟ تئوريکشیدن سیگار را قطع نماید. براساس 

 precontemplation الف)
 contemplation ب)
 preparation ج)
 action د)
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تصمیم به ترك  ساله، معتاد به تریاك در ماه دوم بارداري مراجعه نموده است، بنا به توصیه پزشکان 35بیمار خانمی  -66
 نمایید؟عنوان درمان انتخابی توصیه میهاعتیاد دارد. کدام اقدام درمانی زیر را براي بیمار ب

 methadone maintenance therapy الف)
 buprenorphine maintenance therapy ب)
 naltrexone maintenance therapy ج)
 none of them د)

 هاي زیر بیشترین شیوع را دارد؟) در بین کدامیک از تخصصburnoutفرسودگی شغلی پزشکان ( -67
 Obstetrics and gynecology الف)
 General internal medicine ب)
 Family medicine ج)
 General surgery د)

 باشد؟می کمترهاي زیر احتمال ارث رسیدن به فرزندان در کدامیک از بیماري -68
  lynch الف)
  marfan ب)
  Huntington ج)
 cystic fibrosis د)

 دلیل مشکل تمایل جنسی تقاضاي داروي افزایش میـل جنسـی را دارد. بـا توجـه بـههکه ب ايساله 35بیمار آقاي  -69
 QT  ؟باشدنمیطوالنی در نوار قلب، کدام گزینه مناسب 

  sildenafil الف)
  vardenafil ب)
  tadalafil ج)
 bupropion د)

 دارد؟ کمتريکدامیک از معیارهاي زیر براي انتخاب یک بیماري جهت غربالگري در سطح جامعه اهمیت  -07
 موثر و قبول قابل درمان وجود الف)
 باال بودن مورتالیتی و موربیدیتی ب)
 شیوع باالي بیماري در سطح جامعه ج)
 طوالنی عالمت بدون طبیعی سابقه داشتن د)

سالمت طرحی جهت تدوین و اجراي برنامه غربالگري سرطان لنفوئیدي مزمن با سیر بطئـی را در  تیمی از پزشکان -71
 ) در این برنامه وجود دارد؟Biasاولویت کاري خود قرار داده اند. احتمال چه نوع سوگیري (

 Recall bias الف)
 Length bias ب)
 Lead time bias ج)
 Healthy user bias د)

 باشد؟)، ترتیب صحیح مراحل کدام مورد میstages of change theoryئوري مراحل تغییر (در رابطه با ت -72
 Precontemplation, Contemplation, Preparation, Action, Maintenance, Relapse الف)
 Preparation, Precontemplation, Contemplation, Action, Maintenance, Relapse ب)
 Precontemplation, Contemplation, Preparation, Maintenance,  Action, Relapse ج)
 Precontemplation,  Preparation, Contemplation, Action, Maintenance, Relapse د)
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افراد  به منظور بررسی ارتباط بین مصرف قلیان و پپتیک اولسر، پژوهشگران تعدادي از مبتالیان به پپتیک اولسر و -73
 کند؟این مطالعه کمک می گیريسالم را از نظر سابقه مصرف قلیان بررسی کرده اند. محاسبه کدام شاخص به نتیجه

 Odds Ratio الف)
 Relative Risk ب)
 Risk Difference ج)
 Attributable Risk د)

 :بجزباشند، ) میEBMتمام موارد زیر از اجزاي پزشکی مبتنی بر شواهد ( -47
 تفکر نقادانه متون الف)
 طرح یک سئوال بالینی ب)
 جمع آوري داده از بیماران ج)
 جستجوي منابع مرتبط د)

 Healthcare Information and Management Systems Societyتمام موارد زیر جزو اصول مورد تایید سازمان  -75

)HIMSS(  براي قابل استفاده بودنelectronic health record (HER) بجزباشند، در نظام سالمت می: 
 Effective information presentation الف)
 Effective use of language ب)
 Consistency ج)
 Security د)

) بیماران توسط پزشـکان خـانواده، تمـام مـوارد زیـر مـدنظر قـرار Social dimensionدر بررسی بعد اجتماعی ( -67
 :بجزگیرند، می

 اقتصاديوضعیت  الف)
 سطح تحصیالت ب)
 محیط کار ج)
 سابقه خانوادگی د)

 شود؟در نظر گرفته می“ Mind-Body Medicine”هاي زیر، جزو کدامیک از روش -77
  Homeopathy الف)
  Chiropractic ب)
  Naturopathy ج)
 Spirituality د)

شـود، و زمـانی بـراي یـک نفـر اسـتفاده میبراي تشخیص یک بیماري از دو تست تشخیصی همزمان با مشخصات زیر  -78
 شود که هر دو تست تشخیصی، بیماري فرد را تایید کنند وگرنه فرد سالم تلقی خواهد شد.تشخیص بیماري گذاشته می

Test A:  sensitivity = 74%     specificity=83% 
Test B:  sensitivity = 89%     specificity=71% 

 کدام است؟ براین اساس، عبارت صحیح 
 .یابدمی افزایش تشخیص حساسیت میزان الف)
 یابد.می افزایش بیماري تشخیص ویژگی میزان ب)
 .یابدمی افزایش بیماري تشخیص ویژگی هم و حساسیت هم ج)
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 .یابدمی کاهش ویژگی میزان افزایش، حساسیت میزان د)

بررسی بیشتر از نظر یافتن علت و عامـل ایجـاد کننـده در خصوص کاهش وزن، در کدامیک از بیماران زیر نیاز به  -79
 وجود دارد؟

 کیلوگرم وزن کم کرده است. 3کیلوگرم که در عرض ماه گذشته  65ساله با وزن  30خانم  الف)
 کیلوگرم کاهش وزن داشته است. 6کیلوگرم که در عرض سه ماه گذشته  90ساله با وزن  40آقاي  ب)
 کیلوگرم کاهش وزن داشته است. 12کیلوگرم که در عرض شش ماه گذشته  110ساله با وزن  36آقاي  ج)
 کیلوگرم کاهش وزن داشته است 4کیلوگرم که در عرض ماه گذشته  85ساله با وزن  38خانم  د)

 مراجعـه واژینال آتروفی و مثانه پري احساس زمان در ادرار کنترل توان ادرار، عدم تکرر شکایت با ساله 70 خانمی -80
 :بجز باشد،می صحیح زیر مداخالت تمام است، هکرد

 هادرمان با آنتی موسکارین الف)
 تجویز کرم واژینال استروژن ب)
 تاکید بر آموزش مثانه ج)
 ارجاع جهت درمان جراجی د)

 هفته با شرایط زیر، نمره بیوفیزیکال پروفایل ایشان چند است؟ 38در یک خانم باردار  -81
 ثانیه 15تنفس مداوم 

 مترسانتی 2 در 2وجود یک پاکه مایع آمنیوتیک 
 سه حرکت اندام

 اکستنشن انتهایی در استراحت و عدم فلکشن بعدي
 تست غیر استرسی راکتیو

 10 د) 4 ج) 6 ب) 8 الف)

در یک خانم متاهل بیست ساله با درد شکمی، لکه بینی و مشاهده حاملگی داخل رحمی در سونوگرافی، بروز تمـام  -82
 :بجزموارد زیر محتمل است، 

 سقط %50شانس  الف)
 ناهنجاري مادرزادي ب)
 زایمان زودرس ج)
 اختالل رشد جنین د)

 :بجزدر مورد واکسیناسیون زنان باردار تمام موارد زیر صحیح است،  -38
 بارداري در فصل شیوع بیماريهاي واکسیناسیون آنفلوآنزا در هر کدام از سه ماهه الف)
 در صورت بارداري در میانه واکسیناسیون زگیل تناسلی، ادامه واکسیناسیون بعد از بارداري ب)
 ماه بعد 3تا  MMRبه تعویق انداختن بارداري پس از واکسیناسیون  ج)
 ممنوعیت واکسیناسیون واریسال در زمان بارداري د)

باشد. اقدام می 7/0و دایرکت  18هفته متولد شده است، ایکتر و بیحالی دارد. بیلی روبین توتال  37روزه که  5نوزاد  -84
 ارجح براي وي کدام است؟

 ساعت بعد 24دد در آزمایش مج الف)
 شروع فتوتراپی ب)
 افزایش دفعات شیردهی ج)
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 آموزش زمان مراجعه مجدد د)

قرار دارد. کدام اقـدامات  5هفته متولد شده است. وزن نوزاد روي صدك  39نوزادي به روش طبیعی با سن بارداري  -85
 ارزیابی پس از تولد براي وي ضروري است؟

 ند خونکنترل دماي بدن و بررسی ق الف)
 کنترل دماي بدن و بررسی کلسیم خون ب)
 معمول کافی استهاي مراقبت ج)
 بررسی قند و کلسیم خون د)

کنید. نوزادي سه روزه را با شکایت از اشک ریزش از چشم راست و وجود ترشحات خشک شده روي مژه ویزیت می -86
هاي نـوزاد طبیعـی عالئم حیاتی و رفلکسشود، ترشحات غلیظ و چرکی نیست. در معاینه اشک در چشم دیده می

 است. کدام اقدام صحیح است؟
 ماساژ مجراي اشکی الف)
 شروع آنتی بیوتیک سیستمیک ب)
 تجویز آنتی بیوتیک موضعی ج)
 ارجاع به چشم پزشک د)

توانـد بـه کدامیک از دالیل زیر می علتبه ”Slips of the tongue“در برقراري رابطه دوستانه با بیمار وقوع پدیده  -87
 وقوع بپیوندد؟

 تواند باشد.می نشانه ضعف پزشک در برقراري ارتباط با بیمار الف)
 باشد.می نشانه وقوع اختالل روانی همزمان در بیمار ب)
 نشانه خوبی از پیشرفت در برقراري ارتباط بین پزشک و بیمار است. ج)
 بیمار است که باید بررسی شود.اي در نشانه وجود مشکل زمینه د)

 :بجز در مورد اصول برخورد دوستانه با بیمار همه موارد زیر صحیح است -88
 پزشک نباید بیمار را با نام کوچک صدا بزند. الف)
 بهتر است پزشک در ابتداي مکالمه بیمار را به نام صدا بزند. ب)
 آشنا شود. نیاز نیست قبل از ورود به اتاق، پزشک با نام بیمار ج)
 پوشیدن روپوش سفید یا لباس فرم کلینیک بهتر از پوشیدن لباس اسکراب است. د)

 :بجزدر ارتباط با علت کوتاه قدي در بیماري که سن استخوانی او کمتر از سن تقویمی است، تمام موارد زیر صحیح است  -89
 تاخیر رشد سرشتی الف)
 تاخیر رشد فامیلی ب)
 کمبود هورمون رشد ج)
 سندرم کوشینگ د)

 :بجز ،ماهه که هنوز قادر به گفتن کلمه نیست بررسی تمام موارد زیر صحیح است 14براي کودك  -09
 شنوایی سنجی الف)
 آهن سرم ب)
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 بررسی اوتیسم ج)
 سرب سرم د)

زانـه او چنـد گرم وزن دارد. میزان نیاز کالري رو 4500گرم بوده و االن  2000ماهه هنگام تولد  3وزن یک شیرخوار  -91
kcal/kg است؟ 

  160 الف)
  140 ب)
  120 ج)
 100 د)

است. وزن و قـد موقـع تولـد  3کوتاه قدي به درمانگاه آورده اند. قد او منطبق بر صدك  علتبهرا  ايساله7کودك  -92
ارجح بـراي دست نیامده است. اقدام هعلت ارگانیک ب نرمال بوده است. سن استخوانی بر سن تقویمی منطبق است.

 وي کدام است؟
 اطمینان دادن به والدین در مورد بلوغ و رشد نهایی نرمال الف)
 الزمهاي ارجاع به متخصص تغذیه و تجویز مکمل ب)
 ماه جهت بررسی معیارهاي رشد 6ویزیت مجدد پس از  ج)
 تجویز هورمون رشد با مشورت متخصص رشد کودکان د)

 :بجزباشند، می ضد بارداريهاي مطلق قرصهاي کنترااندیکاسیونتمام موارد زیر جزو  -39
 مونونوکلئوز عفونی الف)
 نئوپالسم کبدي ب)
 بارداري ج)
 شیردهی د)

هاي ترکیبی پیشگیري از بارداري، اولین مداخلـه در هاي شدید و نفخ شکمی همراه مصرف قرصدر موارد خونریزي -94
 باشد؟جهت کاهش این مشکل کدام مورد می

 با نسبت کمتر استروژنهاي استفاده از قرص الف)
 با نسبت بیشتر استروژنهاي استفاده از قرص ب)
 قطع قرص پیشگیري از بارداري و تغییر روش ج)
 قطع قرص پیشگیري از بارداري و شروع استروژن د)

 ؟دهدنمی افزایش شود ولی لیپاز راکدام مورد سبب افزایش سطح آمیالز سرم می -59
 نارسایی کلیه الف)
 کتواسیدوز دیابتی ب)
 انسداد روده کوچک ج)
 زخم پپتیک پرفوره د)

هاي مکرر ترسناك که سبب بیـدار شـدن صورت خواب دیدنهدلیل مشکل خواب بهساله توسط والدین ب 6کودکی  -96
 وردهآ شـما نـزد آورد،مـی خاطر به خوبیبه را آن جزییات دم بوده و شود و معموال نیز در صبحکودك از خواب می

 باشد؟تر میمحتمل کودك براي زیر تشخیص کدام. است شده
 Night terror الف)
 Night mare ب)
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 Narcolepsy ج)
 Sleep refusal د)

کنـد. معاینـه ساله با سوزش ادرار از سه روز قبل مراجعه کرده است. سابقه ترشحات واژینال را ذکـر نمی 30خانم  -97
 است بهترین اقدام کدام است؟ بیمار نرمال

 ها و مثانهسونوگرافی کلیه الف)
 شروع کوتریموکسازول ب)
 شروع کوآموکسی کالو ج)
 نیاز به اقدام خاصی ندارد د)

بیماري به مرکز جامع سالمت مراجعه کرده است که از دو بینی، خشکی دهان و ماتی دید شـکایت دارد. در معاینـه  -98
ي و پارالیز پایین رونده اعصاب حرکتی و گشادي مردمک چشم مشـهود اسـت. بهتـرین فلج دو طرفه اعصاب مغز
 اقدام درمان کدام است؟

 و بررسی سم شناسی IVIGبستري در بخش نورو لوژي تزریق  الف)
 Tdو تجویز واکسن  TIGویژه و تجویز هاي بستري در بخش مراقبت ب)
 و آماده سازي تهویه مکانیکی و تجویز آنتی توکسین ICUبستري در  ج)
 Emg NCV بستري در بخش نورولوژي و تجویز نروتروپین و بررسی د)

ي تیمپـان قراري نزد شما آورده شده است. در معاینه پردهگراد و بیي سانتیدرجه 2/38تب علتبهماهه  12دختر  -99
 ارد. در برخورد با این بیمار کدام گزینه درست است؟سمت راست برآمده و کدر است و حرکت آن کاهش د

 روز 10به مدت  ���/��/��50آموکسی سیلین  الف)
 روز 10به مدت  90���/��/��آموکسی سیلین  ب)
 روز 5به مدت  ���/��/��90آموکسی سیلین  ج)
 روز 10به مدت  ���/��/��50 کواموکسی کالو د)

در مرکز بهداشت دچار تنگی نفس، خـس خـس سـینه،  19 -تزریق واکسن کوویدساله بالفاصله به دنبال  70خانم  -100
 باشد؟می مورد کدام بیمار این با برخورد در صحیح اقدام اولین تورم لب ها و کهیر ژنرالیزه شده است.

 نیم سی سی اپی نفرین یک ده هزارم عضالنی الف)
 نیم سی سی اپی نفرین یک هزارم عضالنی ب)
 اپی نفرین یک ده هزارم وریدينیم سی سی  ج)
 گرمدیفن هیدرامین وریدي پنجاه میلی د)

به مرکزخدمات جامع سالمت مراجعه کرده است. سابقه بیماري نداشته و در معاینه نکتـه خاصـی  ايساله 56خانم  -101
د کدامیک از مـوارباشد. شما داشته و بقیه پارامترها نرمال می LDL=190 mg/dlوجود ندارد. در آزمایشات همراه 

 می کنید؟ زیر را پیشنهاد
 mg 40توصیه به شروع آترو واستاتین  الف)
 mg 10توصیه به شروع رزوواستاتین  ب)
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 mg 20توصیه به شروع لوواستاتین  ج)
 اي و عدم نیاز به درمان داروییتوصیه تغذیه د)

کنـد کـه از یـک هفتـه قبـل سـر بیمـار از مهدکودك به شما ارجاع شده است. مـادر وي ذکرمی ايساله 4دختر  -102
ي هاي ریز چسبیده به موهاي سر با ارجحیـت موهـاي ناحیـهدچارخارش شده است. درمعاینه پوسته ریزي و تخم

 :جزباشد، بپشت سر و اطراف گوش مشهود است. جهت درمان وي تمام موارد درست می
 دندانه ریزي اده از شامپوي پرمترین و شانه کردن موها با شانهاستف الف)
 شود.محلول ماالتیون درمواردمقاوم به درمان براي این بیمارتوصیه می ب)
 هفته2نگهداري بالشهاي غیرقابل شستشو در کیسه پالستیکی به مدت  ج)
 سر درآب جوش به مدت ده دقیقههاي توصیه به جوشاندن شانه وگیره د)

ساله مبتال به بیماري ماالریاي میکس، رژیم داروئی آرتسونیت + کلروکین + پریماکین بر اساس رژیـم  30براي مرد  -103
درار هفته اي، تجویز گردید. در روز دوم درمان داروئی، علی رغم قطع تب، ایشان با شکایت تغییر رنـگ ا 8داروئی 

 حیح براي این بیمار، کدامیک از موارد زیر است؟مراجعه کرده است. اقدام ص ايبه صورت زرد تا قهوه
 ، تجویز گردد.PD6Gانجام شود و داروي پریماکین بعد از رد شدن کمبود  PD6Gابتدا تست از نظر کمبود  الف)
 .گردد تجویز پریماکین+  کوارتم: شامل دوم، دسته قرص کلروکین قطع شود و رژیم داروئی ضد ماالریاي ب)
 فوري به سطوح باالتر و بازبینی المهاي خون اولیه بیمار توسط یک میکروسکوپیست ماهرو با تجربهاطالع رسانی  ج)
 روزانه، الم خون از بیمار تهیه شود و از نظر شمارش انگلی بررسی و گزارش شود. صورتهبالزم است  د)

ح بـاالتر، واجـد بسـتري فـوري در در بیماري ماالریا همه افراد زیر عالوه بر گزارش بـه مقامـات بهداشـتی سـطو -104
 :بجزباشند، بیمارستان می

 در الم خون محیطی آنان، گزارش گردد. %2بیماران مبتال به ماالریا که در پایان هفته اول درمان داروئی، پارازیتمی بیش از  الف)
 در الم خون محیطی آنان، گزارش گردد.بیماران مبتال به ماالریاي فالسیپاروم که در پایان هفته اول درمان داروئی، شیزونت  ب)
 مبتال به ماالریا ویواکس. PD6Gسال ویا افراد مبتال به کمبود  4زنان باردار، کودکان زیر  ج)
 غیر جنسی در الم خون محیطی.هاي استمرار تب تا پایان هفته اول بعد از درمان داروئی همراه با مشاهده انگل د)

، HIVآلوده شده است. با توجه به آنکه در بین بیماري هاي همراه بـا  HIVبه  unsafe sexدنبال هساله ب 30جوانی  -105
 کنید؟اي برخوردار است براي این فرد کدام روش را پیشنهاد میسل از اهمیت فوق العاده

 اي از نظر ابتال به سل بررسی شود.باید به صورت دوره الف)
 شود.درمان پیشگیرانه با ایزونیازید توصیه می 400به زیر  4CDبا کاهش تعداد سلول  ب)
 شود.درمان پیشگیرانه با ایزونیازید توصیه می 800به زیر  4CDبا کاهش تعداد سلول  ج)
 .شودمی توصیه ریفامپین درمان پیشگیرانه با 400به زیر  4CDبا کاهش تعداد سلول  د)

 یح است؟صح HIVکدام گزینه در مورد سندرم حاد  -106
 شود.هفته بعد از ورود ویروس به بدن ایجاد می 12تا  8این سندرم  الف)
 پاسخ ایمنی بدن بار ویروسی بسیار کم است. علتبهدر این دوره  ب)
 کند.می عالئم بالینی این دوره حداکثر دو ماه از ورود ویروس فروکش ج)
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 شود.بدن دیده میاین عالئم در کمتر از نیمی از موارد ورود ویروس به  د)

بدن درد در چنـد روز گذشـته مراجعـه نمـوده اسـت. در  علتبهیک قصاب ساکن در مناطق عشایري ـ روستائی،  -107
گزارش شده اسـت. همچنـین تسـت الیـزا  1/ 80بررسی آزمایشگاهی، عیار تست رایت بر حسب بروسال آبورتوس 

مـان کسی سیکلین + ریفامپین قرار گرفت و در پایان دوره درباشد. این فرد تحت درمان با رژیم داروئی دامنفی می
گـزارش شـده اسـت. در  20/1همچنان ثابت و برابـر  ��2و عیار تست  1/  80هفته اي، عیار تست رایت همچنان  8

 :بجزشوند، ارتباط با این بیمار، اقدامات صحیح شامل موارد زیر می
 پاسخ تست الیزاگیري بر اساس تکرار تست الیزا و تصمیم الف)
 انجام مجدد تست رایت و بررسی از نظر میزان افزایش تیتر آنتی بادي ب)
 درمان با رژیم داروئی استاندارد با تشخیص بروسلوز مزمن ج)
 ها و صرفاً تجویز مسکنقطع درمان با آنتی بیوتیک د)

رده شده است. در معاینه کودك خواب آلـود روز قبل به مرکز شما آو 2ساله با اسهال آبکی لعاب برنجی از  9کودك  -108
باشد. قادر بـه نوشـیدن آب نیسـت. اقـدام مناسـب در خشک می هاکامال گود افتاده و مخاط هاو شل است. چشم

 HR= 130)،(BP=70/Pبرخورد با این بیمار کدام است؟ 
 دقیقه 30 طی ��/��70رینگر الکتات  الف)
 ساعت 5 طی  ��/��70رینگر الکتات ب)
 دقیقه 30 طی 30��/��رینگر الکتات  ج)
 ساعت 5/2طی  ��/��30رینگر الکتات  د)

خواهید میزان شیوع بیماري وبا و حـاملین ایـن اخیرا شما به سرپرستی یک تیم تحقیقاتی منصوب شده اید که می -109
 ک، کدام روش تشخیصیپاتوژن را در جمعیت هدف مطالعه خود مشخص نمایید. براي انجام این مطالعه اپیدمیولوژی

 باشد؟در اولویت می
 در مدفوع Vibrio Cholera جداکردن سروگروپ الف)
 Carry Blairانجام کشت مدفوع در محیط کشت  ب)
 dark fieldمشاهده میکروب در مدفوع توسط میکروسکوپ  ج)
 تشخیص براساس افزایش تیتر آنتی بادي ضد ویبریوکلرا د)

خاص از سه روز گذشته دچار اسهال متوسط تا شدید شده است کـه بـا  ايسابقه بیماري زمینهساله بدون  45آقاي  -110
 اشـم به پوستی ضایعات بروز مراجعه به پزشک و درمان عالمتی، تحت درمان بوده است. در حال حاضر با نگرانی از

 صبح زا بیمار گفته به بنا و شودمی دیده جلدي مردگی خونصورت هب پوستی ضایعات معاینه در. است کرده مراجعه
 است؟ گزینه بهترین نامبرده براي زیر اقدام کدام انجام. است نداشته ادرار دفع هم امروز

 CBC diffمایع درمانی خوراکی و انجام  الف)
 CBC diffمایع درمانی وریدي و انجام  ب)
 اعزام بیمار به بیمارستان ج)
 ی بدست آمدهو درمان براساس سوش میکروب S/Eانجام  د)
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دارد از هاي متناوب شکمی شده است و اظهار مـیاز روز گذشته دچار اسهال متوسط همراه با درد ايساله 6کودك  -111
دارد. کدام سوش بیماري زا عامل محتمل  BP=120/80و  T=38.5شود. در معاینه امروز خون هم در مدفوع دیده می

 باشد؟بیماري در این کودك می
 اشرشیاکولی انتروتوکسیژنیک الف)
 ژیاردیا المبلیا ب)
 انترویروسها ج)
 کامپیلوباکتر ژوژنی د)

عالوه بر تزریق واکسن هپاتیت ب، کدام اقدام زیـر  HBSAg+در مورد واکسیناسیون نوزاد تازه متولد شده از مادر  -211
 باشد؟صحیح می

 ماهگی1تزریق واکسن هپاتیت ب در  الف)
 ایمونوگلبولین هپاتیت بتزریق وریدي  ب)
 ماهگی 1در  HBS Ag HBS Abچک  ج)
 تزریق عضالنی ایمونوگلبولین هپاتیت ب د)

هاي معمول خود را دریافت کرده است، با توجه به تشـخیص بیمـاري ماهه که یک هفته قبل واکسن 18شیرخواري  -113
دك، در رابطه با انجام تست مانتو در ایـن کـوسل در پدربزرگش و نگرانی والدین از ابتالي کودك آورده شده است. 

 کدام مورد صحیح است؟
 منعی براي انجام تست در زمان مراجعه وجود ندارد. الف)
 هفته به تعویق انداخت. 2انجام تست را  ب)
 هفته به تعویق انداخت. 6انجام تست را  ج)
 هفته به تعویق انداخت. 5انجام تست را  د)

درجـه و تشـنج در روز دوم شـده  39ه که پس از انجام واکسیناسیون در دو ماهگی دچار تب ماه 4براي شیرخوار  -114
 است. بهترین اقدام در مورد تجویز واکسن پنتاواالن به این شیرخوار چیست؟

 با اقدامات حمایتی و درمانی دریافت آن بالمانع است الف)
 باید جزء ثالث آن با دوگانه خردسال جایگزین شود ب)
 اه سرفه و هموفیلوس آنفلوانزا ممنوع استسی ج)
 انجام واکسیناسیون طبق برنامه روتین کشوري د)

او سابقه هموفیلی با سطح فاکتورهاي انعقادي کمتر از یـک درصـد  باشد.می 5ساله دانشجوي پزشکی ترم  21پسر -115
نی ب براي بدو ورود به بخش بالی دارد و تحت درمان منظم با فاکتورهاي انعقادي است. جهت واکسیناسیون هپاتیت

 باشد؟به مرکز جامع خدمات سالمت شما ارجاع داده شده است. انجام کدام اقدام زیر در مورد وي صحیح می
 استفاده از سوزن نازك و فشار و مالش ناحیه تزریق واکسن الف)
 ساعت بعد از دریافت فاکتور انعقادي 24تجویز واکسن طی  ب)
 بروفن براي کنترل درد بعد از تجویز واکسنکمپرس سرد و  ج)
 زیرجلدي صورت به تجویز واکسن د)
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با عالئم خستگی، ضعف و کمبود انرژي به شما مراجعه کرده است. در آزمایشات همراه خـود  ايساله 24خانم جوان  -116
%Hb=9.8 mg/dL , Retic = 2.5 دارد. کدام اقدام براي وي در اولویت است؟ 

 جهت بررسی ذخایر آهن بدن TIBC و Feت آزمایش درخواس الف)
 ارجاع جهت انجام کولونوسکوپی و یا تست خون در مدفوع ب)
 mg/kg 6 تا 4 میزان به تجویز آهن المنتال ج)
 ارجاع غیر فوري به پزشک متخصص داخلی د)

 172کیلـوگرم و قـد او  54با شکایت الغري به شما مراجعه نموده است. در معاینـه وزن وي  ايساله 22آقاي جوان  -117
 متر است. بهترین اقدام براي وي کدام است؟سانتی
 ارجاع غیر فوري به پزشک متخصص داخلی الف)
 بررسی از نظر وجود بیماري زمینه اي ب)
 ارجاع به کارشناس تغذیه جهت مشاوره ج)
 ه پزشک متخصص داخلیارجاع فوري ب د)

 :بجزشود، هاي پیشگیري از بارداري زیر آمنوره ایجاد میدر تمام روش -181
  Cyclofemآمپول  الف)
  DMPAآمپول  ب)
  نورپالنت ج)
 الینسترونول د)

دیـده  IUDخانمی با آزمایش بارداري که به تازگی مثبت شده است، به شما مراجعه کـرده اسـت و در معاینـه نـخ  -119
 شود. اقدام مناسب براي نامبرده کدام است؟می

 IUDخارج کردن  الف)
 انجام سونوگرافی ب)
 ارجاع به متخصص زنان ج)
 توصیه به ادامه بارداري د)

ساله با درد گوش و کاهش شنوایی از روز گذشته مراجعه کرده است. در معاینه تب ندارد و در اتوسکوپی  12نوجوان  -120
 باشد. اقدام بعدي براي بیمار چیست؟ز رنگ و کمی برجسته میپرده گوش قرم

 mg/kg 80تجویز سفالکسین به میزان  الف)
 mg/kg 90تجویز آموکسی سیلین به میزان  ب)
 تمپانوسنتز و تجویز آنتی بیوتیک براساس نتیجه کشت ج)
 ارجاع غیر فوري به متخصص گوش و حلق و بینی د)

درجـه  38پارگی واضح کیسه آب و درد شکم مراجعه کرده است و در معاینه انجام شده تـب هفته با  30خانم بادار  -121
 دارد. اقدام بعدي شما کدام است؟

 تزریق بتامتازون الف)
 تزریق آنتی بیوتیک ب)
 اورژانسی CBCانجام  ج)
 اعزام اورژانسی بیمار د)
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 :بجز باشند،می آسم به ابتال احتمال نفع به نوجوان یک در زیر موارد تمام مشاهده -221
 داشتن خس خس سینه و تنگی نفس الف)
 بدتر شدن عالئم در شب و اوایل صبح ب)
 تنگی نفس مداوم و غیر متغیر ج)
 سابقه فردي یا خانوادگی آتوپی د)

داشته نوزاد آغشته به مکونیوم غلیظ به روش واژینال متولد شده است. در معاینه گریه فعال و تون عضالنی مناسب  -123
 :بجز ي موارد زیر در برخورد با این نوزاد صحیح است،باشد. همهضربه در دقیقه می 120و ضربان قلب 

 ساکشن ترشحات با پوار الف)
 ساکشن ترشحات با مکونیوم آسپیراتور ب)
 تماس پوست به پوست مادر و نوزاد ج)
 شروع تغذیه زودرس در ساعت اول تولد د)

 باشد؟آزمایش ادرار و باکتریوري بدون عالمت درست میکدام گزینه درمورد  -124
 شود.هفتگی بارداري در تمام خانمهاي باردار توصیه می21-16در سن  UA,UCغربالگري  الف)
 باشد.می UA,UCباردار نیاز به غربالگري هاي فقط درصورت وجود عالمت ادراري درخانم ب)
 شود.ایی که درسن باروري هستند توصیه میدرمان باکتریوري بدون عالمت درتمام خانمه ج)
 .شودمی توصیه درمان باکتریوري بدون عالمت فقط درموارد عالمت ادراري درخانم باردار د)

قابـل لمـس بـه  اياسکروتال مشهود است. تـوده کیسه در کوچک برآمدگی روزه 14ي روتین یک نوزاد در معاینه -125
 ایلومینیشن دارد. اقدام مناسب در برخود با این بیمار چیست؟آید و در عبور نور ترنس دست نمی

 اطمینان بخشی و پیگیري مجدد الف)
 ارجاع به متخصص جراحی ب)
 سونوگرافی کیسه اسکروتال ج)
 تخلیه مایع با سوزن نازك د)

همسـرش تمـاس بـدون برده نیز در منزل با شده است و نام 19-ساله که روز گذشته همسرش مبتال به کووید 40خانم  -126
مـاري ندارد و سـابقه بی 19-حفاظت داشته به شما مراجعه کرده است. در معاینه انجام شده هیچ عالمتی دال بر کووید

 تر است؟باشد. براي نامبرده کدام اقدام ارجحمی 19-حال نگران ابتال خود به کووید کند. با اینخاصی را هم ذکر نمی
 مراجعه کند. RT PCRتست سه روز دیگر جهت انجام  الف)
 دهیم.ارجاع می RT PCRجهت انجام تست  ب)
 دهیم.تی اسکن ریه ارجاع میجهت انجام تست سی ج)
 دهیم.غربالگري اولیه را انجام می CBC diff & ESR & CRP & LDHبا انجام تست  د)

خوابی و تشویش و نگرانی نسـبت بـه ساله جهت تکمیل پرونده سالمت مراجعه کرده است نامبرده از کم  40مردي  -127
برد و تمایل زیادي به حضور در جمع ندارد. براي رسـیدگی بـه وضـعیت سـالمت اوضاع و احوال کاري خود رنج می

 روانی نامبرده کدام اقدام ارجح است؟
 روانپزشک متخصص به فوري غیر ارجاع الف)
 ارجاع فوري به متخصص روانپزشک ب)
 هت تعیین وضعیت روانیج GHQتکمیل پرسشنامه  ج)
 جهت تعیین وضعیت روانی 6Kتکمیل پرسشنامه  د)
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 در نظر گرفت؟ 19-توان به عنوان تماس نزدیک با فرد مبتال به کوویدکدام مورد را می -128
 19-تماس مستقیم فیزیکی با فرد مشکوك به ابتال به کووید الف)
 19-دقیقه با فرد مبتال به کووید 20اي حداقل متر و بر 1،5تماس چهره به چهره در فاصله کمتر از  ب)
 بدون استفاده از تجهیزات مناسب حفاظت فردي 19-مراقبت از بیمار محتمل یا قطعی مبتال به کووید ج)
 ساعت علیرغم استفاده از تجهیزات فیزیکی مناسب 24براي بیش از  19-مراقبت از بیمار مبتال به کووید د)

، با عالئم تنگی نفس و احساس فشار در قفسه سـینه 19-مثبت براي کووید RT PCRساله با سابقه تست  49آقاي  -129
در سی تی اسکن ریـه انجـام شـده برطبـق گـزارش  و 2SPO =%91 مراجعه کرده است. در معاینه به عمل آمده 

ارد مـو تمـام بیمـار این مورد در کند.میدرصد درگیري ریه دارد. سابقه بیماري خاصی را ذکر ن 45تا  40رادیولوژي 
 :بجز کند،صدق می

 شود.در این مرحله افزایش فریتین دیده می الف)
 بیمار در صورت تشدید عالئم باید بستري شود. ب)
 شود.دیده می D-dimerدر این مرحله افزایش  ج)
 شود.تشدید لنفوپنی بیمار معموال در این مرحله دیده می د)

 فعالیت جسمانی مطلوب براي یک خانم میانسال چقدر است؟میزان  -130
 روز در هفته 4دقیقه در روز،  30فعالیت جسمانی با شدت متوسط حداقل  الف)
 دقیقه در هفته، حداقل دو روز در هفته 75فعالیت جسمانی شدید به مدت  ب)
 روز در هفته 5دقیقه در روز،  30فعالیت جسمانی با شدت متوسط حداقل  ج)
 روز در هفته 4دقیقه در هفته، حداقل  75فعالیت جسمانی شدید به مدت  )د

 شود؟در نظر گرفته می 19-کدام مورد به عنوان یک مورد محتمل کووید -131
 شروع ناگهانی حداقل سه یا بیشتر از عالئمی چون تب، سرفه، ضعف عمومی/خستگی مفرط الف)
 و تهوع شروع ناگهانی تب و سرفه به همراه سرگیجه ب)
 روز گذشته14اقامت، اشتغال یا مسافرت به مناطقی که احتمال چرخش ویروس وجود دارد در  ج)
 طور حاد دچار از دست دادن حس بویایی یا چشایی شده باشدهبیماري که ب د)

 :بجز، اندیکاسیون بستري دارند، 91-هاي زیر در بیماران مبتال به بیماري کوویدمشاهده عالیم و یا نشانه -231
 )SpO2≤%90( %90سطح اشباع اکسیژن کمتر از  الف)
 کاهش سطح هوشیاري ب)
 اخیر روز دو در شکم درد و اسهال ج)
 )����90 از کمتر سیستولیک فشار( فشارخون کاهش د)

و با سابقه مصرف دخانیـات و سـابقه  160/105ساله با فشار خون  70براي درمان دارویی فشار خون باال در یک مرد  -133
CVA کدام درمان دارویی ارجح است؟ 
 ACE مهار کننده هاي الف)
 داروهاي بتابلوکر ب)
 بلوکرهاي کانال کلسیم ج)
 II بلوکرهاي رسپتور آنژیوتانسین د)
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 سالم کدام گزینه درست است؟در بررسی کودك  -134
  سال 2گیري قد و وزن فقط در کودکان زیر اندازه الف)
 بررسی قد و وزن در ویزیت همه کودکان ب)
 سالگی ضروري است 1ثبت دور سر تا  ج)
 سال 2گیري فشار خون در کودکان باالي اندازه د)

رود ولی قادر به پله باال رفتن درش به تنهایی راه میماهه جهت پایش نزد شما آورده شده است. به گفته ما 15دختر  -135
ه قبـل ما 2مکعب را روي هم بگذارد. از  2تواند کوبد و فقط میکند، دو مکعب را به هم میباشد. مادر را بغل مینمی

 باشد؟کند. اقدام مناسب براي این شیرخوار کدام مورد میکلمه را بیان می 5فقط 
 ماهگی 18ویزیت  الف)
 TSHبررسی  ب)
 OAEدرخواست  ج)
 ABRدرخواست  د)

در دقیقه اول تولد نـوزاد سـیانوز مرکـزي دارد،  هفته به روش واژینال متولد شده است. 39نوزادي با سن حاملگی  -136
 باشد. هنگام ساکشن بینی، تغییر چهره و گریه ضـعیفثانیه می 6ضربه در  12باشد. ضربان قلب هیپوتون و شل می

 باشد؟این اساس آپگار نوزاد چند می دارد. بر
 6 د) 5 ج) 4 ب) 3 الف)

ثانیـه بـراي نـوزاد  30هاي نخستین احیا در هفته به روش واژینال متولد شده است. گام 38نوزادي با سن حاملگی  -137
 سـیانوز مرکـزيباشد ولی ثانیه می 6ضربه در  14انجام شده است. در ارزیابی مجدد تنفس مؤثر دارد، ضربان قلب 

 باشد؟دارد. اقدام مناسب براي این نوزاد کدام مورد می
 اینتوبه کردن د) تحویل مادر ج) اکسیژن آزاد ب) تهویه فشارمثبت الف)

هاي نخستین احیا، در ارزیابی انجام هفته و بعد از انجام گام 35در جریان احیا نوزاد تازه متولد شده با سن حاملگی  -138
 تر بعدي کدام است؟بار در دقیقه است و نوزاد تنفس سخت و سیانوز دارد. اقدام مناسب 104قلب شده ضربان 

 تهویه با فشار مثبت الف)
 تجویز اکسیژن آزاد ب)
 CPAPاستفاده از  ج)
 تکرار تحریک تنفسی د)

) MNAزیابی مختصر تغذیـه () و امتیاز پرسش نامه ارBMIدر سالمند مبتال به سوء تغذیه الغري، نمایه توده بدنی ( -139
 باشد؟ترتیب از راست به چپ کدام مورد میهب

 7 ،21 د) 7 ،20 ج) 8 ،21 ب) 8 ،20 الف)

 شود؟در چه سنی تجویز می ADبراساس کتاب کودك سالم، ویتامین  -140
 سالگی1پایان  روزگی تا 3-5از  الف)
 سالگی 1 پایان روزگی تا 15از  ب)
 سالگی 2پایان  روزگی تا 3-5از  ج)
 سالگی 2پایان  روزگی تا15از  د)
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وجود کدامیک از عالئم زیر به تنهایی در ویزیت اول، اندیکاسیون ارجاع به سـطوح بـاالتر بـراي بررسـی سـرطان  -141
 باشد؟کولون می

 یبوست ایجاد شده طی یک ماه اخیر الف)
 خونریزي رکتال ب)
 درد شکم ج)
 ماه 6در  %10کاهش ناخواسته وزن بیش از  د)

 5/3برابـر بـا  RBCو تعـداد  65برابـر بـا  MCVو  5/10کیلوگرم، میزان هموگلوبین  10ماهه با وزن  12در کودك  -142
 تر کدام است؟باشد. در این مرحله بر اساس درسنامه کودك سالم اقدام مناسبمیلیون می

 قطره 15بار هر بار  3تجویز قطره فروس سولفات روزي  الف)
 قطره فروس سولفات روزي یک بار 20تجویز  ب)
 گرمیمیلی 1تجویز روزي یک عدد قرص فولیک اسید  ج)
 باشدنمی در این سن با این شرایط نیاز به اقدامی د)

شـود. کنید. در شرح حال و معاینه، نکته غیرطبیعی مشـاهده نمیرا براي ارزیابی رشد ویزیت می ايساله 3کودك  -143
اسـت. کـدام اقـدام  0 و -1هاي  z-scoreین بوده و قد براي سن وي ب -2 و -3هاي  z score بین وزن براي سن وي

 براي وي صحیح است؟
 ها، بیماري سلیاك و اختالالت تیروییدالکترولیت ،CBCبررسی  الف)
 ها و بیماري سلیاك، عملکرد کلیه، الکترولیتCBCبررسی  ب)
 ها و اختالالت تیروئیدالکترولیت، عملکرد کلیه و کبد، CBCبررسی  ج)
 ها و بیماري سلیاك، پروفایل چربی، الکترولیتCBCبررسی  د)

سردرد و بیحالی عمومی مراجعه نموده اسـت. یـک پسـتان وي دچـار  ،لرز ،مادر شیرده با عالئم شبه آنفلوانزا، تب -144
 :بجزاست، باشد. تمام اقدامات زیر صحیح قرمزي، براقی و تورم و درد موضعی می

 ارجاع فوري به متخصص جهت تخلیه آبسه الف)
 روز 14الی  10شروع آنتی بیوتیک به مدت  ب)
 کمپرس گرم قبل از شیردهی ج)
 ادامه شیردهی از پستان مبتال د)

 :بجزروز پیش مراجعه کرده است. تمام موارد زیر صحیح است،  3با درد و ترشح گوش از  ايساله 3کودك  -514
 روز 10تجویز آنتی بیوتیک به مدت  الف)
 تجویز استامینوفن ب)
 فیتیله گذاري گوش ج)
 روز بعد 3ویزیت مجدد  د)

ي مادر، فرزندش از دیروز چنـد نوبـت دفـع اسـهال آبکـی ماهه به مرکز بهداشت آورده شده است. به گفته 11شیرخوار  -146
 باشد. در حال حاضـر تحمـل خـوردني سفره میمادر و غذا همراه با رگه خون و تب خفیف داشته است. تغذیه او با شیر

 دهید؟قراري ندارد. طبق مانا چه اقدامی براي وي انجام میشیر مادر را داشته و در معاینه عالئم کم آبی و بی
 ارجاع جهت بستري و درمان وریدي آنتی بیوتیک الف)
 روز 5مدت به 8���/��/��سفیکسیم با دوز  ب)
 روز 2ن خوراکی به مدت آزیترومایسی ج)
 روز 10نالیدیکسیک اسید خوراکی براي  د)
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ساله با شرح حال سیانوز ناگهانی هنگام خوردن انگور به اورژانس آورده شـده اسـت. کـودك هوشـیار و  2کودك  -147
تیک باشـد ولـی سـیانوقرار است و دست خود را به دور گلوي خود حلقه کرده است و قادر به سرفه و گریه نمیبی

 نیست. در برخورد با این بیمار کدام گزینه صحیح است؟
 مانور هایملیخ الف)
 ضربه به پشت 5 ب)
 شروع احیا ج)
 اجازه سرفه به بیمار د)

دسـت آمـده اسـت و در هدرصد ب 25ساله، ارزیابی ده ساله خطر بیماري قلبی عروقی کشنده  58در بررسی خانم  -148
ن بوده است. براساس دستورالعمل ایراپن، کدام اقدام بـراي درمـا 150/97معاینات یک ماه اخیر حداقل فشار خون 

 فشار خون نامبرده ارجح است؟
 درمان غیردارویی کنترل فشار خون الف)
 کانال کلسیمهاي تجویز بلوك کننده ب)
 ن با دوز پایینتجویز مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتاسی ج)
 تجویز یک بتا بلوکر و سپس افزایش دوز تا حداکثر دوز تجویزي د)

باشـد بـه دلیـل هاي تنفسی که در حال ترك سیگار میساله با سابقه بیست سال مصرف سیگار و بیماري 49آقاي  -149
ر روز گذشـته ذکـر سردرد و تنگی نفس مراجعه نموده است. در شرح حال، مصرف بیش از حد آب نبات نیکوتین د

 70/90ون ر در دقیقه و نامنظم بوده، فشار خـبا 92 شود. در معاینه اخـتالل بینایی و شنوایی داشته، ضربان قلبمی
 :بجزشود، باشد. تمام موارد زیر در مورد این بیمار توصیه میمی

 شستشوي معده الف)
 القاء استفراغ با شربت ایپکاك ب)
 قلیـاییخوراندن محلولهاي  ج)
 تجویز ذغال فعال شده د)

باشد، همه مـوارد زیـر از ساله با کم خونی فقرآهن که تحت درمان با قرص آهن و فولیک اسید می 32در یک خانم  -150
 :بجزعلل عدم پاسخ به درمان است، 

 تشخیص اشتباه الف)
 بیماري همراه ب)
 مصرف آنتی اسید ج)
 مگالوبالستیک آنمی د)
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 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. صـحیحکند به نحوي به زندگی وي پایان داده شود چون هیچ دارویی درد وي را ساکت نمیدرخواست می
 پاسخ کدام است؟

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

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

 ست. تصمیم درست چیست؟دهد که فرم رضایتنامه امضا نشده امی
 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 میبا دادن مایع و خون سعی می ب)
 حی را صادر کند.از مدیر کشیک می خواهیم قاضی کشیک را خبر کند تا مجوز عمل جرا ج)
 ماند تا همراهان بیایند.با قبول ریسک، جراح اجازه دارد بیمار را به اتاق عمل منتقل کند ولی منتظر می د)

 

 کرونا
کند. نامبرده حس چشایی و بویایی خود را از دست اي با تب، آبریزش بینی و میالژي به شما مراجعه میساله 25مرد  -153

 ؟کنیدنمیک از داروهاي زیر را توصیه داده است. جهت وي کدامی
 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 میمرگشود. تجویز کدامیک از داروهاي زیر با کاهش مثبت گزارش می 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)
 چشایی از دست دادن حس ج)
 اسهال د)
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شـود. درصـد اشـباع اکسـیژن در ي 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)
 ت قارچی سینوسعفون ج)
 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)
 متازوندگزا 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 40مرد  -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 91-کدامیک از بیماران زیر در ریسک باالي عوارض کووید -161
 ايساله بدون بیماري زمینه 65مرد  الف)
 ي مبتال به دیابتساله 40خانم  ب)
 ساله با پیوند کلیه 30مرد  ج)
 ساله تاالسمی مینور 40خانم  د)
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 ؟کنیدنمیدر کدامیک از شرایط زیر بیمار مبتال به کووید را از بیمارستان، مرخص  -162
 وجود تب الف)
 درصد 96اکسیژن خون  ب)
 crp:5 ج)
 5000گلبول سفید =  د)
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