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 ضروري است؟ریه زیر براي تشخیص بیماري مزمن انسدادي  هايروشکدامیک از  -1
 گازهاي خونی د) اسپیرومتري ج) شرح حال ب) سی تی اسکن الف)

بار بستري به علت تشدید شدگی بستري شده اسـت. در حـال  2و سابقه  FEV1:80%با ریه بیمار انسدادي مزمن  -2
هاي گیـري تشدیدشـدگیافزودن کدامیک از داروهاي زیر را بـراي پیش باشد.می حاضر تحت درمان ایپراتروپیوم

 نماید؟می بعدي پیشنهاد
 رفلومیالست د) سالمترول ج) تیوفیلین ب) فلوتیکازن الف)

 دیسـترس حاضـر حـالشـود. در می تنگی نفس از یک هفته پیش مراجعه نموده و بستري با تشدید COPDبیمار  -3
 شـود.می نالیز گاز خونی مشاهدهآدر  pH: 7.3. دارد ویزینگ و صدا دوطرفه کاهش معاینات در. دارد شدید تنفسی

 ؟نماییدنمیهاي زیر را توصیه درمان کدامیک از
 تهویه مکانیکی غیر تهاجمی الف)
 دگزامتازن ب)
 سفتریاکسون ج)
 آمینو فیلین وریدي د)

 بیشتري دارد؟ کارآییقرار است، زیر در رساندن داروي استنشاقی در بیماري که بدحال و بی هايروشکدامیک از  -4
 MDI د) PDI ج) Nebulizer ب) SMI الف)

 اسپیرومتري کدامیک از بیماران زیر نماي محدودیتی دارد؟ -5
 آمفیزم د) کیفواسکولیوز ج) برونشیت مزمن ب) آسم الف)

 است؟ همراه )ارتجاعی قابلیت( هاریه رکویل االستیک کاهش با زیر هايبیماري از کدامیک -6
 افوزیون پلورال د) برونشیت مزمن ج) آمفیزم ب) فیبروز الف)

سگمان  3اسکن پرفوزیون  شود. درهفته پس از جراحی کنسر پروستات دچار تنگی نفس حاد می 3ساله  75قاي آ -7
نقص برداشت جذب دارد که با رادیوگرافی نرمال قفسه سینه احتمال باالي آمبولی ریوي مطـرح شـد. کـدامیک از 

 نماید؟می هاي زیر را پیشنهاددرمان
 انوکساپارین د) فوندا پارینوکس ج) واروکسابانیر ب) هپارین الف)

 تـب همـراهساله با تنگی نفس مراجعه نموده است. در رادیوگرافی قفسه سینه انفیلتراسیون لب تحتـانی  66آقاي  -8
 قیقـهد در 90: قلـب ضـربان. نـداردتحتـانی  اندام ادم. ندارد ایسکمی نفع به اينشانه کاردیوگرام الکترو در. دارند

 نمایید؟می توصیه را بررسی کدام. است نداشته ترومبوفلبیت سابقه و بستري سابقه هموپتیزي،. باشدمی
 تی انژیوگرافیسی د) اسکن پرفوزیون ج) دي دایمر ب) داپلر الف)

 %50گـزارش شـده در حـد  DLCOمیـزان  بیماري با نماي انسدادي شدید در اسپیرومتري مراجعه نموده اسـت. -9
 بیماري انسدادي را تایید نماییم؟ توانیم وجود اینمی تشخیصی زیر هايروشبا کدامیک از  باشد.می

 گاز خون شریانی الف)
 تست متاکولین ب)
 شرح حال ج)
 تی اسکنسی د)
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شیاري از دو روز پیش مراجعه نموده است. بسـتري دو مـاه اخیـر نداشـته وساله با تابلوي تب و اختالل ه 80خانم  -10
لـع بیلتراسون آلویولر دارد. در معاینات رفلکـس در سمع ریه کرکل قاعده ریه چپ دارد و در رادیوگرافی انف است.
 نمایید؟می هاي زیر را پیشنهاددرمان از کدامیک. است دندان بدون وندارد 

 کلیندامایسین د) آمیکاسین ج) سفتریاکسون ب) مروپنم الف)

 مرگ و میر همراه است؟ کاهشزیر با  هايروشکدامیک از  COPDدر درمان بیماران  -11
 نوتوانی فیزیکی الف)
 LAMA ب)
 اکسیژن تراپی طوالنی مدت ج)
 LABA د)

اتمـام  باشـد در رادیـوگرافی دو مـاه پـس ازمی بیماري که با تشخیص پنومونی تحـت درمـان بـا سفتریاکسـون -12
 ؟باشدنمیمطرح  هاي زیرکدامیک از تشخیص بیوتیک همچنان کدورت ریوي دارد.آنتی

 انسدادي برونشپنومونی با ضایعه  الف)
 پنومونی ارگانیزان ب)
 سل ریوي ج)
 مالفورماسیون عروقی د)

 کدامیک از موارد زیر به عنوان عامل خطرساز بدتر شدن پنومونی بیمار بستري شده در اوایل بستري است؟ -13
 لوبرانفیلتراسیون مولتی الف)
 هیپرگلیسمی ب)
 نوتروفیلی ج)
 PH: 7.33و  55اکسید کربن دي د)

تی هاي افزایش فشار شریان ریـوي و در سـیبیماري با افت فشار خون مراجعه نموده است. در بررسی قلبی نشانه -14
آنژیو گرافی لخته داخل تنه پولمونر و شکل زینی در محل دوشاخه شدن مشهود اسـت. سـابقه خـونریزي فوقـان 

 نمایید؟می را پیشنهادهفته پیش داشته است.کدام روش  2گوارشی شدید و زخم فعال اثنی عشر 
 استرپتو کیناز الف)
 ریواروکسابان ب)
 هپارین با دوز پیشگیري ج)
 فیلتر ورید اینفریور ونا کاوا د)

ادم  دارد. 120ها تاکیکـاردي در بررسی بیماري با سابقه آمفیزم پیشرفته ریه با تنگی نفس حاد مراجعه نموده است. -15
 هايروشهاي قلبی نرمال است. کدامیک از انفیلتراسیون ریوي ندارد. بررسی اندام تحتانی و در گرافی قفسه سینه

 نمایید؟می تشخیصی را توصیه
 داپلر اندام تحتانی الف)
 تی آنژیوگرافی شرایین ریويسی ب)
 اسکن پرفوزیون ج)
 دام تحتانینام ار اي ا د)

باشـد، از نظـر قادر به برقراري ارتباط با محیط نمیساله که سه ماه بعد از تصادف و آسیب مغزي همچنان  58آقاي  -16
Glasgow Outcome Scale دارد؟ قرار مرحله کدام در 

 4 د) 3 ج) 2 ب) 1 الف)
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 کند؟می اثر NMDAتحریک  کاهشکدام داروي ضدتشنج از طریق  -17
 کاربامازپین د) الموتریژین ج) والپروات سدیم ب) توپیرامات الف)

اختیـاري ادراري شـده کلونیـک و بی -که به صورت ناگهانی دچار حمله تشنج با حرکات تونیکساله  73در آقاي  -18
 باشد؟می است، کدام علت با احتمال بیشتري مطرح

 Intra Cerebral Hemorrhage الف)
 Ischemic Stroke ب)
 Alzheimer disease ج)
 Glioblastoma Multiform د)

قبلی با احساس ضعف و گرفتگی اندام فوقانی راست همراه با توهمات بینـایی کـه ساله با سابقه استروك  68خانم  -19
جـاد تواند به نفـع ایمی کشد، مراجعه کرده است. در این بیمار همه موارد در شرح حالمی کمتر از یک دقیقه طول

 :جزب ،تشنج باشد
 مدت حمله د) توهم بینایی ج) گرفتگی اندام ب) ضعف اندام الف)

 از ترحسـاس مـورد کـدام تشـخیص در Brain CT scanساله که با تشنج اخیر مراجعه کرده اسـت،  65در آقاي  -20
Brain MRI باشد؟می 

 پاتولوژي هیپوکامپ الف)
 تومور مغزي ب)
 ایسکمی کورتیکال ج)
 انسفالوماالسی د)

کرده است، کدام روش ارزیابی بیشـتر شیاري کوتاه مدت مراجعه وساله که با حمالت سقوط با کاهش ه 70در خانم  -21
 کند؟می به تشخیص کمک

 EEG-Video الف)
 Sleep deprivation-EEG ب)
 Tilt Test ج)
 Holter Monitoring د)

ساله که دچار آسیب مغزي تروماتیک شده است، اختالل در توجه و تمرکز بیشتر به علت آسیب کـدام  78در خانم  -22
 باشد؟می ناحیه

 ر تمپورالآنتریو الف)
 دورسولترال فرونتال ب)
 اربیتوفرونتال ج)
 اینفریور تمپورال د)

 یابد؟می افزایش ٪40ساله، ریسک ایجاد کدام بیماري بیش از  67بعد از تروماي مغزي خفیف در آقاي  -23
 بیماري آلزهایمر الف)
 دمانس فرونتوتمپورال ب)
 بیماري پارکینسون ج)
 اسکلروزیسآمیوتروفیک لترال  د)
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اي بوده، با اختالل حافظه به شما مراجعه کـرده اسـت. در خصـوص تشـخیص ساله که قبال بوکسور حرفه 65آقاي  -24
 احتمالی این بیمار، کدام مورد صحیح است؟

 شود.می ین تاو و آسیب آکسونی منجر به آتروفی مغزيئتجمع پروت الف)
 تر است.خلقی و رفتاري شایع عالئمدر ابتداي ایجاد بیماري،  ب)
 .ستا در این بیماري احتمال همراهی آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس باال ج)
 بیماري را از انواع دیگر دمانس افتراق داد. این توانمی  Brain MRIبا کمک د)

ارجاع شده اسـت.  ساله با سابقه گم کردن مکرر مسیر و حرکات غیرطبیعی خواب از یک سال قبل به شما 78آقاي  -25
 يردر تشخیص این بیمـا رود و چندین نوبت زمین خورده است.می کند که بیمار بسیار کند راهمی همسر بیمار ذکر

 گیرید؟می نظر در Suggestive Featureکدام مورد را به عنوان 
 گم کردن مسیر الف)
 کندي حرکات ب)
 حرکات غیرطبیعی خواب ج)
 سقوط مکرر د)

 احتمـال بسته، چشمان با اجسام شکل درك عدم و راست دست با زدن مسواك در توانایی عدم باساله  70در آقاي  -26
 است؟ بیشتر زیر یافته کدام مشاهده

 تست تعادل مختل الف)
 اورتوستاتیک هیپوتنشن ب)
 اختالل در نگاه به پایین ج)
 آپراکسی در باز کردن چشم د)

 پارکینسون زودرس و اختالالت لیزوزومال به صورت مشترك دیده شود؟تواند در خانواده با می کدام ژن -27
 2LRRK د) SNCA ج) GBA ب) MAPT الف)

 بـه مناسب پاسخ که فوقانی هاياندام قرینه استراحتی لرزش و ریجیدیتی مکرر، سقوط سابقهساله با  73در آقاي  -28
 يباد لوي دمانس مقابل در پارکینسون بیماري تشخیص نفع به همچنان مورد کدام وجود است، نداده لوودوپا درمان

 باشد؟می
 لرزش استراحتی د) ریجیدیتی ج) سقوط مکرر ب) عالئمقرینه بودن  الف)

ساله که با کندي حرکات و سقوط به عقب مراجعه کرده است، وجود اختالل در حرکات چشم به پـایین  65در خانم  -29
 باشد؟می به نفع کدام تشخیص

 DLB د) MSA ج) CBD ب) PSP الف)

 شـده ارجـاع شـما بـه قبل سال یک از استراحتی لرزش و قبل سال 20 از دوقطبی بیماري سابقه با ساله 73خانم  -30
 مطـرح تشـخیص کـدام بیمار این در. است یافته کاهش پوتامن در دوپامین بازجذب DaT Scan ارزیابی در. است

 شود؟می
 Fronto Temporal Dementia الف)
 Essential Tremor ب)
 Drug Induced Parkinsonism ج)
 Parkinson Disease د)
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ها قبل از تشـخیص بیمـاري پارکینسـون اولیه سال عالئمبه صورت  تواندنمی کدامیک از تظاهرات غیر حرکتی زیر -31
 شود؟ گزارش
 Hypnic Jerk د) Constipation ج) Drooling ب) Rhinorrhea الف)

سال قبل که به علت اختالل بلـع قـادر بـه دریافـت داروهـایش  6ساله با سابقه بیماري پارکینسون از  70در آقاي  -32
 شود؟می باشد، کدام درمان توصیهنمی

 Apomorphine د) Parcopa ج) Sifrol ب) Stalevo الف)

اطرافیان و دیدن اشباح در خانه بسـتري ساله با سابقه بیماري پارکینسون تحت درمان که با بدبینی به  73در خانم  -33
 کنید؟می شده است، ابتدا کدام داروي بیمار را به آهستگی قطع

 Ropinirole د) Selegiline ج) Stalevo ب) Madopar الف)

سـالگی وجـود  80ساله که با دمانس ارجاع شده و سابقه خانوادگی آلزهایمر در مادر بیمار نیز در سن  78در آقاي  -34
 تواند نقش داشته باشد؟می ه است، کدام ژن در ایجاد بیماري آلزهایمر بیشترداشت

 2APOE د) 1PSEN ج) 4APOE ب) APP الف)

رونده از یک سال قبل به نحوي که قادر به حمام کردن بـه تنهـایی در حـال ساله که با فراموشی پیش 65در خانم  -35
 کند؟می در تشخیص کدام مورد بیشتر کمک EEGباشد، حاضر نمی

 Vascular Lesion د) Seizure ج) Creutzfeldt Jacob ب) Depression الف)

 احتمـال اسـت، کـرده مراجعه Jaw Claudicationساله که با سردرد فعالیتی، آتروفی عصب اپتیک و  70در آقاي  -36
 دارد؟ وجود شریان کدام انسداد
 MCA د) ICA ج) CCA ب) ACA الف)

 و فاشـیال فلـج وتهوع و استفراغ به صورت ناگهانی به همراه اخـتالل تعـادل  ،ساله که دچار سرگیجه 68در خانم  -37
 حـوزه کـدام در اسـتروك .اسـت مختـل حرارت و درد حس مقابل سمت در معاینه در و است شده شنوایی کاهش
 شود؟می مطرح عروقی
 PCA د) PICA ج) SCA ب) AICA الف)

یافتـه در اکوکـاردیوگرافی، شـروع  کـدام وجـودپـارزي راسـت و آفـازي، در صـورت ساله بـا همی 55در خانم  -38
 باشد؟ داشته دنبال به زیادي عوارض تواندمی کواگوالنآنتی

 Left Atrial Thrombosis الف)
 Atrial Myxoma ب)
 Atrio-septal Aneurysm ج)
 Patent Foramen Oval د)

تاري دید چشم راست مراجعه کرده است و در معاینه تندرنس  ساله که با شکایت سردرد، کاهش وزن و 58در خانم  -39
 شود؟می با اولویت باالتري توصیه ناحیه تمپورال راست بارز است، کدام مورد

 شروع آسپیرین الف)
 بیوپسی شریان تمپورال ب)
 شروع پردنیزولون ج)
 تصویربرداري مغزي د)
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سالگی و اختالل شناختی اخیـر شـده اسـت، در بیوپسـی پوسـت  40ساله که دچار سردرد میگرنی از  50در خانم  -40
 در این بیمار کدام مورد صحیح است؟ شود.می رسوب گرانوالر اسموفیلیک در دیواره عروق دیده

 .آنژیوگرافی مغزي همیشه طبیعی است الف)
 .است غیرطبیعی بیماري تشخیص از قبل دهه سه حتی Brain MRI ب)
 .نحوه انتقال ژنتیکی اتوزوم مغلوب است ج)
 شناختی بارز است. عالئماختالل حافظه در شروع  د)

 Brain MRI-SWI در شـده ارجـاع اخیـر سـردرد بـا کـه درمان، به مقاوم فشارخون سابقه باساله  65در آقاي  -41
 کنید؟می توصیه را مورد کدام بیمار این در. شودمی دیده منتشر صورت به هیپواینتنسیتی

 کواگوالنپرهیز از آنتی الف)
 تجویز آسپیرین ب)
 پردنیزولونتجویز  ج)
 پرهیز از دیورتیک د)

کند، تسـت اي از کاهش شنوایی را ذکر نمیجاع شده و سابقهراي اجه و استفراغ دورهیساله که با سرگ 58در خانم  -42
 تر است؟بیمار کدام تشخیص محتملرسد. در این می هالپایک طبیعی به نظر

 Benign Positional Vertigo الف)
 Meniere Disease ب)
 Recurrent Vestibulopathy ج)
 Acoustic Neuroma د)

گـرم چهـار بـار در روز قـرار دارد و بـا میلی 250ساله که با تشخیص بیماري پارکینسون تحت درمان مادوپـار  68در آقاي  -43
 شود؟می گرم دو بار در روز ارجاع شده، کدام درمان توصیهمیلی 200ها و عدم پاسخ به آمانتادین اندام حرکات کره ایفورم

 Apomorphine د) Baclofen ج) Buspirone ب) Pramipexole الف)

 و اسـت بـارز حرکات کندي و لرزش است، شده ارجاع شما به مکرر هايخوردنزمین با که ساله 70 خانم معاینه در -44
 ایـن مغـزي تصویربرداري در. شودمی یافت ایستاده به نشسته حالت از سیستولیک فشارخون در mmHg 40 افت

 شود؟می دیده ناحیه کدام آتروفی بیمار،
 آمیگدال د) هیپوکامپ ج) میدبرین ب) پوتامن الف)

 و روان تکلـم شـده، ارجاع شما به قبل سال یک از روندهپیش تدریجا تکلم اختالل با که ساله 58 خانم ارزیابی در -45
Prosody, Repetition تست در اشیا بردن نام به قادر بیمار اما است طبیعی Category Fluency Test باشـدنمی .

 است؟ بارز ناحیه کدام در آتروفی بیمار، این در
 هیپوکامپ د) آنگوالر ژیروس ج) اینسوال ب) آنتریور تمپورال الف)

ــانم  -46 ــاله  73خ ــل، از دوس ــال قب ــک س ــایمر از ی ــاري آلزه ــخیص بیم ــا تش ــ ب ــان ب ــت درم ــیش تح ــاه پ  ا م
Aricept 10mg daily لبـاس انتخـاب هبـ قادر که نحوي به یافته تشدید شناختی عالئم همراه گفته به و دارد قرار 

 شود؟می توصیه درمان کدام بیمار این در .باشدنمی خود براي مناسب
 Aricept 23 mgتبدیل به  الف)
 Exelon 1.5 mg شروع ب)
 Aricept 10mg BDافزایش به  ج)
  mg 5Ebixa شروع د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر طب سالمندي آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

7 
 

مراجعه نموده است. در معاینه ضعف دورسی فلکسورهاي مچ پاي راست وجـود  gaitساله با اختالل  78بیمار خانم  -47
 :بجز ،مربوط به پاي راست وي در تمام فازهاي زیر مشاهده شود gaitدارد. انتظار میرود اختالل 

 Heel strike د) Stance ج) Toe off ب) Swing الف)

ست که تحت رژیم درمانی جهت کاهش وزن قرار گرفتـه اسـت. ا ايچند هفته obesityساله به دلیل  69بیمار خانم  -48
وي در این مدت کاهش وزن نسبی نیز داشته است. در صورت اضافه کردن ورزش درمانی منظم به رژیم غـدایی وي 

 مورد انتظار است؟ کمترکدامیک از موارد زیر در وي 
 Fat-free mass loss کاهش در الف)
 BMD loss  کاهش در ب)
 Weight loss شافزای ج)
 Physical activity بهبود در د)

ساله با سابقه هیپرتیروئیدي و پره ماچور منوپوز به دلیـل درد ناگهـانی و نسـبتا شـدید در ناحیـه  72بیمار خانم  -49
در  Vertebral Compression Fracture وي گرافـی در تحتانی توراسیک از چند روز پیش مراجعه نموده اسـت.

 محتمل است؟ کمتر وي در زیر موارد از کدامیک شود.مشاهده می 10Tمهره 
 افزایش ریسک شکستگی هیپ الف)
 هاي بعدي ورتبرالافزایش ریسک شکستگی ب)
 هفته 4-6بهبود درد وي در عرض  ج)
 نورولوژیک عالئمفشار روي کورد و  د)

اسـت.  کـرده مراجعـه خاصـی مشـکل و بیمـاري سابقه بدون متوسط شدت با مکانیکال کمردرد با ساله 80آقاي  -50
 باشد؟می کدامیک از موارد زیر روش ارجح تجویز آنالژزیک در وي

 Rectal الف)
 Intramuscular injection ب)
 Transcutaneous ج)
 Oral د)

وي چنـد  هاي تحتانی بعد از چند دقیقه پیاده روي مراجعـه نمـوده اسـت. دردساله با درد و کرمپ اندام 75آقاي  -51
 درمـورد evidence کمتـرینابد. در توانبخشی وي جهت بهبود توانایی راه رفتن، یدقیقه بعد از نشستن کاهش می

 باشد؟می زیر هايورزش انواع از کدامیک تاثیر
 Cycle Ergometer الف)
 Stair Climbing ب)
 Arm Cranking ج)
 Resistance Exercise د)

 چند در سمت راست با اپروچ پوسترولترال قرار گرفته است. Total hip replacementساله تحت جراحی  69خانم  -52
 کند؟ اجتناب باید زیر اقدامات و هافعالیت از کدامیک از جراحی از بعد اول ماه

 Crossing leg الف)
 Hip abduction ب)
 Hip flexion more than 60 degrees ج)
 Raised seat height د)
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شده است. وي قـادر بـه  deconditioningحرکت بوده است و دچار ها بیمدت CHF به ابتال علته ب ساله 69 آقاي -53
مام هاي روزمره، تباشد. در توانبخشی وي جهت بهبود توانایی حرکت و انجام فعالیتراه رفتن بیش از چند قدم نمی

 :بجزد، حرکتی زیر براي وي مناسب هستنمکوسایل ک
 Walkerup -Pick الف)
 Scooter ب)
 Rollator ج)
 Two Wheeled Walker د)

 بیمـاري تشـخیص بـا گذشـته سال 5 حدود از که فرزند 4 صاحب و متاهل بانک، بازنشسته کارمند ساله 70 خانم -54
 و دوسـتان جمـع در شـرکت به قادر رفتاري اختالالت تشدید دلیل به. باشدمی درمان تحت فرنتوتمپورال دمانس

بیمار به دلیل شکستگی لگن ناشـی  .باشدمی تحت درمان CKD, IHD دیابت، نظر از چنین هم. باشدنمی بستگان
گیري تر شـدن تصـمیمباشد. کدامیک از فاکتورهاي زیر منجر به پیچیـدهمی بستري شده و کاندید جراحی Fallاز 

 شود؟می بالینی در انتخاب نوع درمان در این بیمار
 فاکتورهاي اجتماعی، افزایش احتمال نسبت زیان به سود درمانتعداد بیماري،  الف)
 نوع شکستگی، نوع دمانس (فرنتوتمپورال)، داشتن بیمه تکمیلی ب)
 تعداد بیماري، افزایش احتمال نسبت زیان به سود درمان، داشتن بیمه تکمیلی ج)
 فاکتورهاي اجتماعی، نوع دمانس (فرنتوتمپورال)، نوع شکستگی د)

یـک بیمارسـتان جنـرال  acute careساله با سکته مغزي حاد و تعداد کم کوموربیـدیتی در بخـش  87بیوه خانم  -55
 باشند؟می اثرگذار زیرگیري براي انتقال بیمار چند مورد از موارد باشد. جهت تصمیممی بستري

 منتال وضعیت -       مراقب حمایت به دسترسی -       مدیکال وضعیت -          توانایی عملکرد -
 مورد یک الف)
 مورد دو ب)
 مورد سه ج)
 مورد چهار د)

منتقـل شـده اسـت. در بحـث  SNFساله که از اورژانس بیمارستان مرخص و براي ادامه مراقبت به  76بیمار خانم  -56
Transitional care باشد؟می فرایند تلفیق دارویی شامل کدامیک از موارد زیر 

 بالینی براساس داروهاي مصرفی در بیمارستانگیري تصمیم الف)
 ایجاد لیستی از داروهاي اخیر و تجویز شده در بیمارستان ب)
 گرفتن شرح حال دارویی از پرستار بخش اورژانس ج)
 عدم احتیاج به لیست داروهاي مصرفی قبلی د)

باشد. بیمار می بستري ICUوصل و در بیمار سالمندي به دنبال تروما و افت سطح هوشیاري به دستگاه ونتیالسیون  -57
 باشد؟می و چه نوع دارویی ارجح sedationقراري بیمار، کدام نوع روش باشد. براي کنترل بیمی قراربسیار بی

 Continuous - Lorazepam الف)
 Continuous- Propofol ب)
 Propofol -Intermittent ج)
 Intermittent - Midazolam د)
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منتقـل  skilled nursing facilityساله تشخیص شکستگی لگن، فشارخون و دیابت از بیمارستان به یک  85آقاي  -58
 و نهگرسـ انتقال،دلیل طوالنی شدن ه اختیاري ادرار دارد و بشود. هنگام پذیرش و اولین ویزیت، بیمار درد و بیمی
 و نیامـده بیمـار دارویـی و تـرخیص وضـعیت خالصـه گزارش فرم هنوز و است ��/��40 خون قند و بوده حالبی

 ما چیست؟ش اقدام حال نیست، موجود بیمار داروهاي از اطالعاتی
 تماس با بیمارستان وپزشک مسوول ترخیص بیمار و کسب اطالع از او الف)
 تجویز داروي جدید زمایشات قند خون اورژانس وآدرخواست  ب)
 مسکن جدیدتجویز داروي  معاینه مجدد بیمار و ج)
 دستور گذاشتن سوند براي بیمار د)

هاي روزمره خود از جملـه بیـرون بیمار سالمند با استئوآرتریت شدید و دو طرفه زانوها دچار محدودیت در فعالیت -59
 بیمار در کدام مرحله قرار دارد؟ Nagiرفتن از خانه شده است، بر اساس مدل 

 Active pathology الف)
 Impairment ب)
 Functional limitation ج)
 Disability د)

 اي دارند؟براي کاهش التهاب مزمن در فرد سالمند کدامیک از مداخالت زیر بیشترین اثربخشی ثابت شده -60
 مداخالت ژنتیکی د) مداخالت ورزشی ج) رژیم غذایی ب) داروهاي ضد التهاب الف)

 دریافـت not Informed careها با سالمندانی کـه کدام حوزهکنند، در می دریافت Informed careسالمندانی که  -61
 کنند تفاوت دارند؟می

 Cognitive performance – Features of medical encounter الف)
  eatures of medical encounterF –Sharing treatment decision ب)
 Cognitive performance – Less depressed mood ج)
 Sharing treatment decision – Less depressed mood د)

 هستند؟ Fallکدامیک از سالمندان زیر در معرض بیشتر ریسک  -62
 ثانیه راه برود. 9متر را در مدت کمتر از  6سالمندي که  الف)
 ثانیه راه برود. 13متر را در مدت بیشتر از  10سالمندي که  ب)
 ثانیه راه برود. 7 - 9متر را در مدت  6سالمندي که  ج)
 ثانیه راه برود. 9-10متر را در مدت  10سالمندي که  د)

 باشد؟می هاي نرمالدر معاینه افراد سالمند کدامیک از موارد زیر از یافته -63
 کاهش شنوایی براي صداهاي با شدت باال الف)
 درك نرمال از سر و صداي پس زمینه ب)
 پاسخ اکستنسور پالنتار ج)
 هاي فوکال نورولوژیکیافته د)

کدام مدل مراقبتی جهت پیگیري از افت عملکرد و ذخیره استقالل عملکرد  Hospital-basedهاي مراقبتی در مدل -64
 اند، طراحی شده است؟فیزیکی در بیمارانی که به دلیل بیماري مدیکال در بیمارستان بستري شده

 Acute Care for Elders (ACE( الف)
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 Hospital Elder Life Program (HELP) ب)
 Care Transitions Program (CTP) ج)
 Transitional Care Model (TCM) د)

 کنید؟میتوصیه  در کدام بیمار زیر به گذاشتن سوند فولی -65
 اختیاري ادراري و ساکن خانه سالمندانبیمار با بی الف)
 ساکرالاختیاري ادراري و زخم بستر باز در ناحیه بیمار با بی ب)
 گرفتن نمونه ادراري در بیماري با توانایی ادرار کردن ج)
 بیمار با عمل جراحی کوله سیستیت و بهبود حال عمومی د)

 هـاي طـب سـالمندي، اسـتفاده از تسـتیکی از ابزارهاي بررسی احتمال کـاهش عملکـرد فیزیکـی در اورژانس -66
T)Triage Risk Screening Tool (TRS بجز، شودمی هاي ارزیابی را شاملاست. این ابزار همه حیطه: 

 حافظه اختالل و دارو قلم 5پلی فارمسی بیش از  الف)
 وضعیت تغذیه و سابقه بستري در بیمارستان در یک سال گذشته ب)
 وضعیت راه رفتن و جابجا شدن و زمین خوردن ج)
 نداشتن مراقب تنها زندگی کردن و د)

 باشد؟می درباره طول اقامت بیماران در خانه سالمندان صحیح کدام گزینه -67
 ماه در خانه سالمندان اقامت دارند. 3طوالنی مدت و بیش از  terminally ill بیماران الف)
 ماه اقامت دارند. 3کوتاه مدت و کمتر از  primarily cognitively impairment بیماران با ب)
 ماه اقامت دارند. 3طوالنی مدت و بیش از  cally impairmentprimarily physi بیماران با ج)
 ماه اقامت دارند.1کوتاه مدت و کمتر از  short-term rehabilitation بیماران با د)

 باشد؟می کدام گزینه درباره مقایسه سالمندان روستایی و شهري صحیح -68
 باشد.می باالتر disability در سالمندان روستایی میزان الف)
 باشد.می در سالمندان شهري میزان بیماري روانی باالتر ب)
 باشد.می هاي وضعیت سالمت بهتردر جمعیت سالمندان روستایی شاخص ج)
 باشد.می ی مانند دیابت در جمعیت سالمندان روستایی کمترهایبیماريمیزان  د)

 کدام است؟ Complementary and Alternative Medicine (CAM)ترین نوع درمان در رایج -69
 محصوالت طبیعی معدنی و ویتامینی الف)
 محصوالت طبیعی غیر معدنی و غیر ویتامینی ب)
 محصوالت طبیعی معدنی و غیر ویتامینی ج)
 محصوالت طبیعی غیر معدنی و ویتامینی د)
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 باشد؟می نیاز) Team careچند مورد از موارد بیان شده براي تسهیل یک جلسه مراقبت تیمی ( -70
   بعدي جلسه تاریخ/زمان تعیین -   گروه رهبر نقش تعیین -   مرور دستور کار و اهداف -
 اعضا از یک هر توسط جلسه نتیجه و روند ارزیابی -

 1 الف)
 2 ب)
 3 ج)
 4 د)

 ؟باشدنمیاي کدامیک از موارد زیر از عناصر ادعاي قصور حرفه -71
 توسط فراهم کننده خدمت نسبت به بیماروظیفه نادیده گرفته شده  الف)
 تخطی از وظیفه توسط فراهم کننده خدمت ب)
 خسارت یا آسیب زدن به بیمار توسط فراهم کننده خدمت ج)
 وجود ارتباط بین تخطی از وظیفه و آسیب زدن به بیمار عدم د)

 کدام هستند؟ epigenetic memoryعوامل موثر بر روي  -72
 و محیطیاي عوامل تغذیه الف)
 و عوامل تغذیه هابیماري ب)
 هابیماريعوامل دارویی و  ج)
 عوامل دارویی و محیطی د)

 باشد؟می سن توقف رشد در انسان چند سالگی -73
 سالگی 7 د) سالگی 25 ج) سالگی 60 ب) سالگی 15 الف)

 ؟باشدنمی کدامیک از موارد زیر از تغییرات وابسته به سن در سیستم ایمنی ذاتی -74
 هاکاهش کموتاکسی در نوتروفیل الف)
 کاهش بیان TLR-1 هادر مونوسیت ب)
 NK هايکاهش سایتوتوکسیک کشنده در سلول ج)
 Dendritic هايکاهش تولید سیتوتوکسین در سلول د)

 از موارد زیر بر روي اندازه و توزیع جمعیت در سالمندان اثر اصلی را دارد؟ یککدام -75
 بهترکیفیت زندگی  الف)
 امید به زندگی بهتر ب)
 وضعیت عملکرد بهتر ج)
 وضعیت شناخت بهتر د)

هـا هاي زیر در زنان اثر احتمالی محافظتی در برابر بیمـاري آلزایمـر و سـایر دمانسجایگزینی کدامیک از هورمون -76
 دارد؟

  استروژن الف)
  تستوسترون ب)
  پروژسترون ج)
 پروالکتین د)
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 هاي زیر هستند؟گیري هر فرد نقش دارند، کدامیک از گزینههاي تصمیمتواناییچهار عنصري که در  -77
 Understanding, Judgment, Reasoning, Thought الف)
 Expressing a choice, Appreciation, Reasoning, Judgment ب)
 Understanding, Appreciation, Reasoning, Expressing a choice ج)
 Judgment, Thought, Expressing a choice, Appreciation د)

 توان ارجاع داد؟می را به کدامیک از موارد زیر community-based long-term services and supportعبارت  -78
 Hospital based rehabilitation الف)
  Sub-acute nursing facility ب)
 Hospital-based care ج)
 Nursing care د)

) کـدام گزینـه مربـوط بـه سـاختار Quality of careدرباره ارزیابی کیفیت مراقبت ( Donabedianدر چارچوب  -79
)structureباشد؟می ) این چارچوب 

 Facilities, Survival, Evaluations الف)
 Staff, Evaluations, Treatments ب)
 Survival, Treatments, Equipment ج)
  ,EquipmentFacilities, Staff د)

 پارکینسونیسم خواهد شد؟تجویز کدامیک از داروهاي زیر در طوالنی مدت منجر به تجویز داروي آنتی -80
  متوکلوپرامید الف)
  ممانتین ب)
  دیکلوفناك ج)
 سیپروفلوکساسین د)

 ؟باشدنمیها و محل کار مددکار اجتماعی کدامیک از موارد زیر از نقش -81
 Discharge planner, Hospice الف)
 Team member, Home ب)

 Case manager, Hospital ج)
 Discharge manager, Home د)

 باشد؟می کدامیک از جمالت زیر تعریف صحیح خودمراقبتی -82
اي هـاقداماتی که یک فرد مسن براي ارتقا یا حفظ وضعیت سالمتی مطلوب خود بدون کمـک فـراهم کننـدگان مراقبت الف)

 دهد.می بهداشتی انجام
هاي بهداشـتی اقداماتی که یک فرد مسن براي ارتقا حفظ وضعیت سالمتی مطلوب خود با کمک فراهم کنندگان مراقبت ب)

 دهد.می انجام
هـاي بهداشـتی اقداماتی که یک فرد مسن براي حفظ وضعیت سالمتی مطلوب خود بـا کمـک فـراهم کننـدگان مراقبت ج)

 دهد.می انجام
هاي بهداشـتی اي خود بدون کمک فراهم کنندگان مراقبتاقداماتی که یک فرد مسن براي بهبود وضعیت بیماري زمینه د)

 دهد.می انجام
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 ؟نیستکدامیک از تغییرات زیر در مورد فیزیولوژي قلب افراد سالمند صحیح  -83
 اتساع عروق کرونر الف)
 میکرهاي پیسکاهش شدید سلول ب)
 حجم بطن چپافزایش  ج)
 افزایش وزن قلب د)

 از بقیه بیشتر است؟ کدامیک بودن منفی احتمالگویی ارزش استرس تست عروق کرونر بر اساس قدرت پیش -84
 ساله درد آتیپیک بدون عامل خطرساز 45خانم  الف)
 ساله درد تیپیک هیپر لیپیدمی 45خانم  ب)
 ساله درد آتیپیک بدون عامل خطرساز 75خانم  ج)
 ساله درد تیپیک با هیپرلیپیدمی 75خانم  د)

 ؟یابدنمی گیري حوادث عروق کرونري افزایشگرم به باال در پیشکارآیی آسپرین از چند میلی -85
 500 د) 320 ج) 150 ب) 81 الف)

 :بجز، باشدمی تب در افراد سالمند Definitionهمه تعاریف زیر  -86
 از دماي پایه بدن گراددرجه سانتی 1.1دماي پایدار بدن باالتر از  الف)
 گراد در دو نوبتدرجه سانتی 37.2 درجه حرارت دهانی باالتر از ب)
 گراد در سه نوبتدرجه سانتی 37,5درجه حرارت رکتال باالتر از  ج)
 نوبت گراد در دودرجه سانتی 37,4درجه حرارت اگزیالري باالتر از  د)

 :بجز باشد،می بیوتیک در سالمندانبروز عوارض جانبی بیشتر در تجویز آنتیهمه علل زیر از عوامل افزایش  -87
 Altered gastric motility الف)
 Increased absorption ب)
 Increased adipose tissue ج)
 Poor vascular perfusion د)

 شود؟می انجام سالمند افراد در Prosthetic deviceبیوتیکی در کدامیک از پروفیالکسی آنتی -88
  لنز داخل چشمی الف)
  شانت مغزي نخاعی ب)
  گرافت عروقی ج)
 مفصل مصنوعی د)

هاي کدامیک از درمان ،نقاط تحریکی دردناك در صورت شده است بیماري که بعد از ابتال به هرپس زوستر دچاردر  -89
 زیر توصیه شده است؟

  stimulation nerve electrical Transcutaneous الف)
 acupncture ب)
 cold application ج)
 psycological treatment د)
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 سـمع در فیزیکی، معاینه در. است کرده مراجعه کلینیک بهخستگی  کاهش وزن و ساله که با تب خفیف و 68خانم  -90
حتمـال اکند. بیمـار بـا قلبی را ذکر نمی هايبیماريبیمار سابقه  در کانون آئورت دارد. 4.6 سیستولیک سوفل قلب

 پیشـنهاد تشـخیص جهتانجام کدام نوع اکوکاردیوگرافی  گیرد.می هاي تشخیصی قرارآندوکاردیت تحت ارزیابی
 است؟ شده

 Trans esophagial الف)
 Trans thoracic ب)
 doppler ج)
 stress د)

 ویژه هايبخش در بستري سالمندان در Protein Energy Malnutrition (PEMعوارض ( ازکدامیک از موارد زیر  -91
 باشد؟می

 دلیریوم الف)
 بخش در طوالنی اقامت ب)
 ریه آمبولی ج)
 ارتوستاتیک هایپوتانسیون د)

دارد با عالئم میالژي وکوریزا مراجعـه کـرده، دو هفتـه  ���=��/�3,2ساله که در آزمایشات روتین ساالنه  71آقاي  -92
بـه  با توجـه باشد.می خون دارد که تحت درمان دارویی بیمار سابقه فشار قبل واکسن آنفلوانزا دریافت کرده است.

 باشد؟می آزمایش انجام شده، کدام مورد صحیح
 پاسخ ناکافی به واکسن الف)
 ندارد لبومینآپاسخ بدن ارتباطی با سطح  ب)
 واکنش آلرژیک ج)
 باديافزایش سطح آنتی د)

عفـونی  هـايبیماريدر سالمندان بستري در بیمارستان موجب افزایش شیوع کدامیک از  Dسطح ویتامین  کمبود -93
 شود؟می زیر

 هیستو پالسما کپسوالتوم الف)
 استرپتوکوك پنومونیه ب)
 کلستریدیوم دیفیسیل ج)
 استافیلوکوك اورئوس د)

 دارد؟ زیر مسیرهاي از کدامیک روي Enhancingگرم روزانه اثر میلی 200با دوز مصرفی باالي  Eویتامین  -94
  ntigena dependent-T cell الف)
 T cell- independent antigen ب)
 B cell -dependent antigen ج)
 B cell- independent antigen د)

علیـرغم یـک هفتـه  چندین نوبت مراجعه سرپایی داشـته و 38,3هاي باالي تب ساله از سه هفته قبل با 69 خانم -95
 ترین علت عفونی است؟کدامیک از علل زیر محتمل دار است.ارزیابی پزشکی همچنان تب

 موکور مایکوزیس د) اندوکاردیت باکتریال ج) سل ب) آبسه داخل شکمی الف)
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 ؟نماییدنمی سال پیشنهاد 75تر از هاي ضد پالکتی را در افراد مسنکدامیک از درمان -96
 Ticagrelor د) Prasugrel ج) Clopidogrel ب) Aspirin الف)

 آفریقـاي بـه مسـافرت قصد ،باشدمی متورال سابقه بیماري قلبی که تحت درمان با آمیو دارون و ساله با 73بیمار  -97
 دپیشـنها را زیـر داروي کـدام مصرف .کندمی مشورت کموپروفیالکسی از استفاده مورد در شما با و دارد را جنوبی

 ؟کنیدنمی
 ماالرون د) پریماکین ج) کلروکین ب) مفلوکین الف)

 واکسن آنفلوانزا صحیح است؟ کدامیک از عبارات زیر در مورد -98
 .دارد efficacy rate 80% الف)
 .دوز معمول موثرتر است نفلوانزا ازآدوزهاي باالتر واکسن  ب)
 .دهدمی درصد کاهش 80پنومونی شدید را تا شیوع  ج)
 .واکسن ویروس زنده ضعیف شده است د)

 ؟باشدنمی سالمندان در زوستر هرپس به ابتال بعداز) (Postherpetic neuralgia PHNکدامیک از تظاهرات  -99
 ADLsکاهش  د) وزن کاهش ج) خستگی مزمن ب) اختیاري ادراريبی الف)

 سـالمند افـراد در شـناختی اخـتالل باعـث) نورالژي پست هرپتیک PHNکار رفته در (ه هاي بکدامیک از درمان -100
 شود؟می

 پرگابالین د) گاباپنتین ج) اکسی کدون ب) لیدوکایین الف)

تنگی  خلط و، با سرفه نوبت با تشخیص پنومونی بستري شده است و 3ساله سیگاري که طی سال گذشته  75آقاي  -101
 شود؟می درمان ضد پسودومونا به رژیم درمانی اضافه ،ه است، در صورت وجود کدام موردنفس مراجعه کرد

 هموپتزي الف)
 درصد 30کمتر از  1FEV ب)
 الکالوزمتابولیک ج)
 اورمی د)

بیمار طـی  تب در بخش بستري شده است. تنگی نفس و، باشد، با سرفهمی ساله که مقیم سراي سالمندان 72آقاي  -102
درمـان  یـمژر واکسیناسیون پنوموکوك هم انجام شده اسـت. گذشته دو نوبت در بیمارستان بستري شده وماه  2

 انتخابی کدام است؟
 وانکومایسین + مترونیدازول لوفلوکساسین + الف)
 ایمی پنم + وانکومایسین آزیترومایسین + ب)
 مترونیدازول سفتري آکسون + کالریترومایسین + ج)
 لوفلوکساسین سیپروفلوکساسین + سفپیم + د)

در نوبـت اول تسـت پوسـتی  مـاه قبـل مراجعـه کـرده و 3سرفه از  کاهش وزن و ساله که با هموپتزي و 66خانم  -103
 اقدام بعدي کدام است؟ توبرکولین منفی گزارش شده است.

 هفته بعد 1-3تکرار تست  الف)
 BKکشت خلط از نظر  انجام اسمیر و ب)
 ریويتی اسکن سی ج)
 باشدنیازي به تکرار تست نمی د)
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 اورژانـس بـه سـالمندان نگهـداري مرکـز از نفـس تنگـی ولرز  ساله با سابقه آرتریت روماتویید با تب و 65خانم  -104
ست. پردنیزولون ولفلونامید بوده ا کلروکین و هیدروکسی با درمان تحت قبل سال 8 از. است شده آورده بیمارستان

احتمال سپسـیس شـدید کـدام دارو  با شود.می هایپوکسی به بخش تنفسی ویژه منتقل فشارخون ودنبال افت ه ب
 باید در رژیم دارویی بیمار لحاظ شود؟

 آمفوتریسین بی د) سفپیم ج) مترونیدازول ب) سیپروفلوکساسین الف)

سـابقه بیمـاري مـزمن  کرده است وروز قبل مراجعه  2اختالل شناختی از  گیجی و، ساله که با تنگی نفس 78خانم  -105
درمـان  در طی سال گذشته دو نوبت در بیمارسـتان بسـتري بـوده اسـت. دارد و FEV1=20%انسدادي ریوي با 

 انتخابی کدام است؟
 لوفلوکساسین + ارتاپنم الف)
 کلیندامایسین آکسون + سفتري ب)
 آکسون سفتري + مایسین وانکو ج)
 مروپنم + سیپروفلوکساسین د)

 ساله با سابقه بیماري عروقی مغز و پلژي نیمه چپ بدن که از سال قبل در منزل تحت مراقبت بوده است و 76خانم  -106
دلیـل فیبریالسـیون دهلیـزي وارفـارین ه بیمار ب .شودمی هماچوري طور مکرر دچار تب وه شود بمی سوندگذاري

 شود؟می توصیه بیمار براي زیر هايدرمان از کدامیک نشده، آماده هنوز ادرار کشت جوابکند. می مصرف
 سیپروفلوکساسین د) کوتریموکسازول ج) کوآموکسی کالو ب) فسفومایسین الف)

دلیـل ه اي که بـا سـابقه دمـانس و بـساله 80خوابی همراه با آژیتاسیون در زمینه دلیریوم در خانم براي کنترل بی -107
 :بجز همه اقدامات غیر دارویی زیر صحیح است،اند، عفونت ادراري در بیمارستان بستري شده

 موسیقی آرام بخش د) ماساژ پشت ج) چاي گیاهی ب) شیر سرد الف)

شوید. کدامیک از عوامـل زیـر خطـر می در ارزیابی بیماري با سابقه اختالل افسردگی متوجه افکار خودکشی بیمار -108
 دهد؟می تري از اقدام به خودکشی را نشانپایین

 اختالل عملکرد اجرایی الف)
 داشتن فرزند ب)
 پزشکیبستري اخیر روان ج)
 وجود ناتوانی د)

سایکوتیک مراجعه نموده که اخیرا تشخیص اسـکیزوفرنی شـروع دیـررس بـراي  عالئمفرد سالمندي با بروز اخیر  -109
 خصوصیات زیر براي ایشان مطرح است؟ ایشان مطرح شده است. کدامیک از

 بینایی ضعیف د) شخصیت اسکیزوئید ج) متاهل بودن ب) جنس مونث الف)

 انزواي اجتماعی در بروز کدامیک از اختالالت سایکوتیک زیر موثر شناخته شده است؟ -110
 late onset schizophrenia-Very الف)
 Manic episode with psychotic feature ب)
 Delusional disorder ج)
 late-onset depression with psychotic feature د)
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111- Stimulous-control therapy شود؟می براي درمان کدام اختالل استفاده 
 خواب د) وسواس ج) اضطراب ب) دلیریوم الف)

دلیل شکستگی دست تحت جراحی قرار گرفته، خارج کـردن ه گیري از دلیریوم در بیمار سالمندي که بجهت پیش -112
 شود؟می عمل توصیهکاتتر ادراري چند روز بعد از 

 10 د) 7 ج) 4 ب) 2 الف)

کند، انتظار داریم کـدامیک از تغییـرات فیزیکـی و می لزایمر مراقبتآدر فرد سالمندي که از همسر خود با بیماري  -113
 بیولوژیک زیر را ببینیم؟

 Increased responsiveness of natural killer cells to cytokine signals الف)
 Stronger antibody responses to vaccination ب)
 Lower levels of basal cortisol ج)
 Hypertensive changes in blood pressure د)

 ،پارزي شده و توانایی صحبت کردن را ازدسـت داده اسـت. در معاینـهدنبال استروك دچار همیه اي بساله 70فرد  -114
توانـد ادراك می درك کالم شنیداري مختل است اما نوشـته را .کننده را تکرار کندهاي معاینه تواند صحبتمی فرد

 کند. آسیب در کدام قسمت مغز رخ داده است؟
 Broca الف)
 Thalamus ب)
 Motor transcortical ج)
 Arcuate fasciculus د)

شارخون باال، متعاقب جراحـی سـنگ اي با سابقه افسردگی، دمانس در زمینه بیماري پارکینسون و فساله 65خانم  -115
دلیریوم جهت بیمار درخواست مشـاوره شـده اسـت. داروهـاي  عالئمدلیل ه کیسه صفرا در بخش بستري شده و ب

کند. کـدام اقـدام می مصرفی بیمارپنتوپرازول، دنپزیل، لوزارتان و لوودوپا است و براي کنترل درد پتیدین دریافت
 ارجح است؟ زیر

 یل به ریواستیگمینتبدیل دنپز الف)
 تغییر پتیدین به مورفین ب)
 قطع لوودوپا ج)
 قطع پنتوپرازول د)

خوابی شکایت دارد. در ارزیـابی بـراي انتخـاب هاي مکرر از بیاي با سابقه برونشیت مزمن و پنومونیساله 70آقاي  -116
 تنفسی بیمار گردد؟هاي داروهاي زیر براي بهبود خواب، کدامیک ممکن است باعث تشدید عفونت

 ترازودون د) داکسپین ج) میرتازاپین ب) زالپلون الف)

آورد و یک کلمه دیگر را با می ساله، بیمار از سه کلمه گفته شده، یک کلمه را به یاد 65در ارزیابی حافظه در خانمی  -117
 رگیر شده باشد؟رود بیشتر کدام نواحی یا مسیرهاي مغزي دمی آورد. احتمالمی راهنمایی به خاطر

 Hippocampal-thalamic circuit الف)
 basal ganglia circuitry-Frontal ب)
 Medial temporal region ج)
 Basal forebrain د)
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اي با شکایت از ورتیگو و عدم تعادل مراجعه کرده است. در ارزیابی انجام شده فلـج نگـاه بـه خـارج ساله 70خانم  -118
 سیب کدام قسمت وجود دارد؟آشود. معاینه گوش طبیعی است و کاهش شنوایی وجود ندارد. احتمال می مشاهده

 Vestibular region الف)
 Cerebellopontine angle ب)
 Cortical damage ج)
 Brainstem lesion د)

به شدت بـه  هاي اخیرمار در ماهدارد بیمی کند. همسر بیمار اظهارمی اي با همسر به درمانگاه مراجعهساله 75آقاي  -119
کوبـد یم ما با چکش به دیوارهـائدزدند. بیمار دامی کند فرزندانش وسایل خانه او رامی اطرافیان بدبین شده و فکر

 کند که از حدود دو سال پـیش، بیمـارمی بیند. همچنین همسر بیمار ذکرمی چون حشراتی را روي دیوارهاي منزل
 شود که در حد شدید نبودهمی کندي در راه رفتن بوده است. درجاتی از افت حافظه ذکردچار لرزش دست راست و 

 باشند؟می است. کدامیک از اختالالت زیر، بیشتر مطرح
 اسکیزوفرنی با شروع دیررس الف)
 دمانس ناشی از بیماري پارکینسون ب)
 باديدمانس لوي ج)
 اختالل هذیانی د)

افسـردگی نیازمنـد درمـان دارویـی اسـت،  عالئمدلیل ه ساله با سابقه آریتمی قلبی و فشار خون که ب 70در بیمار  -120
 تجویزکدامیک از داروهاي زیرارجح است؟

 تیندولوکسی د) ونالفاکسین ج) تینفلوکسی ب) بوپروپیون الف)

 استفاده نمود؟ عالئمتوان از لورازپام براي کنترل می صورت کوتاه مدته در کدامیک از بیماران زیر ب -121
 خوابی است.ها دچار بیساله با سابقه دمانس آلزایمر که با سپسیس بستري شده و شب 70آقاي  الف)
 ساله با شکایت از درد سینه که جهت ارزیابی و اقدامات درمانی بستري شده و از اضطراب شدید شاکی است. 70خانم  ب)
 شود.می ها با سردرد بیدارها دچار خواب ناآرام و منقطع است و صبحاله با وزن زیاد که شبس 65آقاي  ج)
 خوابی شکایت دارد.ساله با سابقه مصرف الکل که از اضطراب و بی 70اقاي  د)

 کنـد،می دریافـت فنیـدیت متیل افسردگی جهت و است بستري مغزي ایسکمیک استروك دلیله در بیماري که ب -122
 داریم؟ کمتر را، زیر عوارض از کدامیک انتظار

 سایکوز د) اضطراب ج) اشتهاییبی ب) افت فشارخون الف)

 از ناشـی قـراري بـی دچـار و بـردمی سـر به عمر آخر روزهاي در پیشرفته سرطان دلیل به ساله که 75در بیمار  -123
Persistent Delirium  کدامیک از داروهاي زیر به عنوان انتخاب اول درمانی مطرح است؟ ،باشدمی 

 Dexmedetomidine الف)
 Haloperidol ب)
 Morphine ج)
 Lorazepam د)
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 بیمارخانم مسنی با شکایت از درد سینه، سرگیجه، طپش قلب و احساس سبکی سر به اورژانس مراجعه کرده است.  -124
ابقه ساست. در بررسی مدیکال،  نرفته بیرون خانه از شلوغ فضاهاي از ترس دلیله ب گذشته ماه 6 در داردمی اظهار

 زیر احتمال دارد مثبت باشد؟ هايبیماريکدامیک از 
 Diabetes Mellitus الف)
 Rheumatoid Arthritis ب)
 Ischemic stroke ج)
 Chronic heart failure د)

با  عالئمگرم در روز بوده و میلی 30فشارخون تحت درمان با بوسپیرون  خانم مسنی با سابقه اختالل اضطراب منتشر و -125
بیمـار  دلیل افزایش فشارخون یکی از داروهاي بیمار تغییر یافتـه وه دریافت این دارو تحت کنترل بوده است. اخیرا ب

 ت؟زمینه موثر بوده اسکند. قطع کدامیک از داروهاي زیر در این می قراري را ذکرپس از آن افزایش اضطراب و بی
 کاپتوپریل د) دیلتیازم ج) متورال ب) لوزارتان الف)

اي با اختالل دوقطبی، فشارخون باال و آرتریت روماتوئیـد تحـت درمـان بـا لیتیـوم، متوتروکسـات، ساله 70خانم  -126
درد، کند. بیمار با دلمی هیدروکلرتیازید و آملودیپین است. بیمار جهت تسکین دردهاي خود از ناپروکسن استفاده

ها که از هفته پیش شروع شده به درمانگاه مراجعه کرده اسـت. قطـع یـا تغییـر میـزان تهوع و لرزش شدید دست
 :بجزبیمار موثر است،  عالئممصرف داروهاي زیر در کاهش 

 لیتیوم د) متوتروکسات ج) ناپروکسن ب) تیازید الف)

و شکایت از مشکالت حافظه به درمانگاه مراجعه کرده است. همسر بیمـار افـت اي با تحصیالت دکترا ساله 70آقاي  -127
آید. کـدامیک می امتیاز براي بیمار به دست MMSE ،30کند. در ارزیابی می حافظه و عملکرد اجرایی بیمار را تایید

 دست آمدن این نتیجه موثر بوده است؟ه هاي تست مذکور احتماال در باز ویژگی
 Floor effect د) Culture bias ج) Ceiling effect ب) Language bias الف)

قرار است. در ارزیابی بالینی بیمار کنفوزیون و در بخش بستري شده، به شدت بی DKAاي که به دلیل ساله 70بیمار  -128
 بوده پاسخ بدون اما شده، تجویز خوراکی هالوپریدول گرممیلی یکشود. جهت بیمار می دیس ارینتاسیون مشاهده

 چیست؟ یندهآ ساعت 24 در بعدي اقدام. است

 وریدي لورازپام گرممیلی 1-4عضالنی و در صورت عدم پاسخ، تزریق ��1تزریق هالوپریدول  الف)
 گرممیلی 10حداکثر  تا ��5 تجویز االنزاپین خوراکی یک چهارم قرص ب)
 5��دقیقه تا حداکثر  20تزریق یک سوم آمپول هالوپریدول عضالنی و تکرار آن هر  ج)
 گرممیلی 1و تکرار حداکثر تا  ��0,1تجویز کلونیدین خوراکی  د)

 برخوردار است؟ کمترياضطرابی استفاده از بوسپیرون از اولویت  عالئمدر کدامیک از بیماران زیر با  -129
 خوابی که از زمان بستري ایجاد شده شکایت دارد.بستري شده و از اضطراب و بی 91-با تشخیص کوویداي که ساله 70خانم  الف)
دلیل اختالل اضـطرابی تحـت درمـان بـوده و سـه سـال پـیش ه ، که از دوران جوانی بعالئماي با شکایت از عود ساله 80آقاي ب)

 داروهاي خود را قطع نموده است.
و ترس از ابتال به کرونـا چنـدین بـار مراجعـه پزشـکی  دلیل نگرانی مفرطه ماه اخیر ب 6دارد در می اظهاراي که ساله 60خانم  ج)

 داشته است.
ساله با بورنشیت مزمن و سابقه مصرف سیگار که به دنبال فوت همسر دو ماه پیش دچار اضـطراب مـداوم و تـرس از  70آقاي  د)

 کیلوگرم کاهش وزن داشته است. 5مرگ شده و 
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عدم تعادل در بیمارستان بستري شـده و  اي با سابقه اختالل دوقطبی و دمانس که با خواب آلودگی وساله 75آقاي  -130
 در آزمایشات، کم خونی و اوره و کراتینین باال گزارش شده است. بیمـار بـراي کنتـرل اخـتالل دوقطبـی سـدیم و

زیـر،  درمانی بیمار افزوده شده است. کدامیک از داروهـايکرده و اخیرا داروي دیگري به رژیم می الپروات استفاده
 ممکن است مسئول این عارضه باشند؟ کمتر

 توپیرامات د) الموتریژین ج) گاباپنتین ب) لیتیوم الف)

 کدامیک از داروهاي زیر نقش سوق دهنده بیمار به طرف نارسایی بارز قلبی در بیماران سالمند دارد؟ -131
 هاضد تشنج د) استامینوفن ج) کورتیکو استرویید ب) پروسترون الف)

 عالئـمصـورت ه اي با سابقه جراحی دریچه قلب، اختالل دوقطبی و عودهاي مکرر بیماري که بیشتر بساله 70آقاي  -132
ر افسردگی بوده است، مراجعه نموده است. بیمار از حدود دو سال پیش مصرف داروها را قطع نموده و در حال حاضـ

ارو اش در روزهاي اخیر خیلی خوشحال است. کدام ددارد از افزایش توان و انرژيمی قرار است و اظهاربی وپرحرف 
 کنید؟می را توصیه

 کاربامازپین د) لیتیوم ج) کوئتیاپین ب) والپروات سدیم الف)

افسـردگی جهـت ایشـان  عالئـمدلیـل ه اي با سابقه آریتمی قلبی در بخش بستري شده اسـت و بـساله 70بیمار  -133
هاي شود. کدامیک از درمانمی درخواست مشاوره شده است. درآزمایشات بیمار هیپوکالمی و هیپوناترمی مشاهده

 افسردگی وي ارجح است؟ عالئمزیر براي درمان 
 گرممیلی 20گرم در روز و افزایش حداکثر تا میلی 10شروع سیتالوپرام با  الف)
 گرم در روز ظرف دو ماه بعديمیلی 150افزایش تا تجویز ونالفاکسین و  ب)
 گرم و افزایش به سطوح درمانی در صورت تحملمیلی 75شروع تدریجی بوپروپیون  ج)
 ماه 2گرم در روز در صورت پاسخ نسبی ظرف میلی 20گرم در روز و افزایش تا میلی 10تجویز اسیتالوپرام با  د)

 شود؟می خودکشی مجدد باالتر تخمین زدهدر کدامیک از بیماران زیر خطر  -134
 افسردگی و سابقه مصرف تریاك عالئمساله با  65مرد  الف)
 سرطان پستان تحت درمان قرار دارددلیل ه فعلی افسردگی که ب عالئمساله با سابقه بیماري خلقی و  70زن  ب)
 است و اخیرا همسرش فوت کرده است اي که با اختالل سایکوتیک مزمن تحت درمانساله 70مرد  ج)
 یت مناسب خانوادگی برخوردار نیستساله مبتال به افسردگی با سابقه اقدام به خودکشی که از حما 70مرد  د)

هاي اخیر تحت درمان با بوپروپیـون و ترانکـوپین بـوده اي با سابقه اسکیزوفرنی و افسردگی در سالساله 70خانم  -135
 دارد پـس ازمـی اضطرابی داروي دیگري شروع شده است. همسر بیمار اظهار عالئمدلیل ه را باست. براي بیمار اخی

ارد دمجددا شروع شده است. کدامیک از داروهاي زیر، کمتر از بقیه احتمال  شروع این دارو، توهمات شنوایی بیمار
 مسبب این عارضه باشد؟

 فلووکسامین د) سیتالوپرام ج) تینپاروکسی ب) تینفلوکسی الف)

 تحت عمل اتاق درساله با سابقه تنگی میترال به علت هموپتزي / هماتمز با توجه به نامشخص بودن منشا  65خانم  -136
 یابد؟می اندوکاردیت پروفیالکسی به نیاز زیر موارد از کدامیک در. گیرندمی قرار بیهوشی عمومی

 انتوباسیون الف)
 اندوسکوپی تشخیصی بدون بیوپسی ب)
 برونکوسکوپی فلکسیبل ج)
 برونکوسکوپی ریجید د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر طب سالمندي آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

21 
 

 تشـخیص داراي کـه خون فشار و سابقه بیماري ایسکمیک قلبی با ساله 60افسردگی در خانمی  عالئمجهت درمان  -137
 دهید؟می ترجیح را زیر داروهاي از کدامیک باشند،می دمانس اولیه مراحل
 سیتالوپرام د) بوپروپیون ج) سرترالین ب) نورتریپتیلین الف)

 بـابیوتیک مناسب بر اساس گاید الینها رغم انتخاب آنتیساعت علی 48در درمان پنومونی و ادامه تب بیمار پس از  -138
 یابد؟می بیشتري اهمیت زیر موارد از کدامیک مناسب دوز

 ضایعات انسدادي داخل برونش الف)
 احتمال وجود مایکو باکتریوم ب)
 آمپیماحتمال پیدایش  ج)
 تب دارویی د)

اي شـکل در زیر در افراد مسن با لکوپنی شدید منجر به انفارکتوس ریه بـا تصـویر گـوه هايارگانیسم از کدامیک -139
 شود؟می تی اسکنسی

 آسپرژیلوس د) نوکاردیا ج) پسودوموناس ب) پنوموکوك الف)

فسی و دیسترس شدید به اورژانس آورده شده اشت. در حال حاضـر گـیج اسـت. نت عالئمبا تشدید  COPDبیمار  -140
ي اصالح گازها هايروشکدامیک از  باشد.می متر جیوهمیلی 80و سطح گاز کربنیک  pH : 7.23. داردآسترکسیس 

 نمایید؟می خونی را عالوه بر درمان دارویی پیشنهاد
 تهویه تهاجمی مکانیکی الف)
 می مکانیکیتهویه غیر تهاج ب)
 ماسک ونچوري ج)
 ماسک ساده د)

 پنومو نفع به ندولر تصاویر رونده و سابقه کار در معدن زغال سنگ،ساله با تنگی نفس پیش 75در رادیوگرافی آقاي  -141
 جهت افزایش را دارید؟ در تغییر کدام انتظار تنفسی هايتست در. شودمی مالحظه کونیوزیس

 فعالیت با اکسیژن د) ریه کمپلیانس ج) FVc/1FEV ب) DLCO الف)

 مصـرف سـابقه. اسـت نموده مراجعه سرفه وسال با تنگی نفس  50کار به مدت ساله با شغل کشاورز گندم 70آقاي  -142
ه نماي النـ HRCT.دارد خفیف آرتریت هادستها دارد. قواعد ریه ظریف کراکل معاینات در. نمایدمی ذکر را سیگار

 مطرح است؟ کمتر دهد. کدام تشخیصمی ها را نشانزنبوري قواعد ریه
 فیبروز ایدریو پاتیک د) ریه ارتریت روماتویید ج) ریه کشاورز ب) سارکوییدوز الف)

بستري شده است. در حـال حاضـر از درد فشـارنده قفسـه  COPDساله با تشدید تنگی نفس در زمینه  75آقاي  -143
 ثلـث حـد در بـزرگ بسـیار بول رادیوگرافی وسینه شاکی است. الکتروکاردیوگرام تغییرات ایسکمی حاد میوکارد 

عـالوه بـر برونکـو دیالتورهـا و  باشـد.می pH: 7.3, PaCO2: 70 mmHg. دهـدمی نشان را راست توراکس همی
 نمایید؟می هاي ایسکمی کدام را پیشنهادبیوتیک و درمانید و آنتیئاسترو
 اکسیژن با کانوالي نازال الف)
 تهویه تهاجمی ب)
 تهویه غیرتهاجمی ج)
 ماسک ونچوري د)
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ساله که با شکایت اختالل شناختی بدون افت عملکرد بارز مراجعه کرده است. کدام یافته تصویربرداري  80در آقاي  -144
 د؟شومی طبیعی تلقی

 Frontal Capping الف)
 Hippocampal Sclerosis ب)
 a-Synucleine Deposition ج)
 Confluent Vascular lesions د)

 شود؟ يریگیو پیمار از جهت اختالالت نورودژنراتیه، الزم است بیک از اختالالت خواب به طور اولیدر صورت وجود کدام -145
 REMمرحله خواب  یها، طو حرکت اندام یش تون عضالنیافزا الف)
 مزمن صورت به زودهنگام، و مکرر شدن داریب و خواب شروع درمشکل  ب)
 یتحتان يهاستال اندامیک دیودیقرار و حرکات پریب يسندرم پاها ج)
 دارشدن از خوابین به خواب رفتن و بیواضح در ح یینایتوهمات ب د)

 وم، مرتبط است؟یریط دلیر با شدت شرایز یابیارز هايروشک از یرات کدامییزان تغیم -146
 Evoked potentials د) PET scan ج) EEG ب) Brain MRI الف)

. است شده ارجاع شما به قبل سال یک از استراحتی لرزش و قبل سال 20 از دوقطبی بیماري سابقه با ساله 73خانم  -147
 مطـرح تشـخیص کدام بیمار این در. است شده گزارش طبیعی پوتامن در دوپامین بازجذب DaT Scan ارزیابی در

 شود؟می
 PD د) DIP ج) MSA ب) DLB الف)

ساله توسط همراهان با اختالل حافظه به شما مراجعه کرده است، اما وقتی از بیمار در خصـوص فراموشـی  75آقاي  -148
ز کند که به علت درد زانو مراجعه کرده و مشکل دیگري ندارد. ایـن اخـتالل بـا کـدامیک امی کنید، ذکرمی سوال
 دمانس ارتباط دارد؟ عالئم

 Inattention د) Denial ج) Anosognosia ب) Apathy الف)

شـکل  بتا بر پایه تحقیقـات بـر کـدام بیمـاري -بیشترین ارتباط کلینیکی بین شروع بیماري آلزهایمر و آمیلویید  -149
 گرفت؟
 بیماري پارکینسون الف)
 سندرم داون ب)
 دمانس لوي بادي ج)
 آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس د)

 بـالقوه عامـل عنـوان بهتواند می ساله معلم با سابقه بیماري آلزهایمر از دو سال قبل وجود کدام مورد 70در آقاي  -150
 کند؟ ایفا نقش بیمار در افسردگی ایجاد

 Alpha-Synucleine پاتولوژي الف)
 جنسیت ب)
 شغل ج)
  4E -APO الل 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 صـحیحکند. کند به نحوي به زندگی وي پایان داده شود چون هیچ دارویی درد وي را ساکت نمیدرخواست 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.اي نیست و او را به بخش پالیاتیو معرفی میکنیم که اتانازي اقدام شایستههمراه را توجیه می ب)
 دهیم.آموزش می هاي اتانازي فعال را به اویکی 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
 رد . پرستار اورژانس تذکراست و احتمال خونریزي داخلی براي وي مطرح است. جراح تصمیم به عمل جراحی وي دا

 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 میبا دادن مایع و خون سعی می 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)

 

 کرونا
مبرده حس چشایی و بویایی خود را از دست کند. نااي 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-دکووی

 دگزامتازون الف)
 کلوروکین ب)
 آزیترومایسین ج)
 کالترا د)

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

 احساس گیجی الف)
 لرز ب)
 از دست دادن حس چشایی 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)

 ؟شودنمینا توصیه در کدامیک از شرایط زیر، تجویز داروي توسیلیزومب در بیمار مبتال به کرو -158
 100000پالکت:  الف)
 5000گلبول سفید:  ب)
 عفونت قارچی سینوس 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
 ؟کنیدنمیکدامیک از داروهاي زیر را توصیه  جهت وي 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 40مرد  -160
 شود.در بخش بستري می 19-مشکوك به کووید

 کنید؟را جهت وي توصیه می کدامیک از داروهاي زیر 
 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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