
 1400سال  اخالق پزشکیرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 1صفحه  
 

 یدر علوم پزشک یقروش تحق

منطقه شهر  22هاي شهر تهران، از هر یک از در یک مطالعه براي تعیین شیوع چاقی در دانش آموزان دبستان ـ 1
دند. شدانش آموز به صورت تصادفی انتخاب  50مدرسه با روش تصادفی انتخاب و از هر مدرسه نیز  10تهران 

 کدام نقش را دارد؟ »منطقه«در این روش نمونه گیري 
 نمونه د) جامعه نمونه گیري ج) خوشه ب) طبقه الف)

است. همه  »تعیین ارتباط تحصیالت با فعالیت فیزیکی در جمعیت مورد مطالعه«اختصاصی یک مطالعه هدف  ـ 2
 :بجزتوانند فرضیه معادل این هدف باشند، هاي زیر میگزینه

 سطح تحصیالت با فعالیت فیزیکی ارتباط دارد. الف)
 حصیالت دیپلم یا پایین تر دارند بیشتر است.فعالیت فیزیکی افرادي که تحصیالت دانشگاهی دارند، از افرادي که ت ب)
 است. فعالیت فیزیکی افرادي که تحصیالت دانشگاهی دارند، از افرادي که تحصیالت دیپلم یا پایین تر دارند کمتر ج)
  رابطه تحصیالت با فعالیت فیزیکی در زنان و مردان متفاوت است. د)

 در مورد متغیرهاي یک پژوهش صحیح است؟ هاي زیرکدامیک از گزینه ـ 3
  متغیرهاي کیفی هستند. ءهمه متغیرهاي گسسته جز الف)
  متغیرهاي پیوسته هستند. ءجزهمه متغیرهاي کمی  ب)
  متغیرهاي کمی هستند. ءجزهمه متغیرهاي نسبتی  ج)
   متغیرهاي نسبتی هستند. ءجزهمه متغیرهاي فاصله اي  د)

 صحیح است؟ »جامعه هدف«در نمونه گیري، کدام تعریف در مورد  ـ 4
  شوند.ها از بین آن انتخاب میجمعیتی که نمونه الف)
  جمعیتی که نتایج مطالعه قرار است در آن مورد استفاده قرار بگیرد. ب)
  شوند.هایی که از بین جمعیت مطالعه انتخاب مینمونه ج)
  مطالعه اعالم موافقت کرده و به مطالعه وارد شده اند.اي که با اهداف جامعه د)

برد که بودجه محققی در زمان برآورد بودجه که در مراحل انتهایی تدوین یک پروپوزال پژوهشی است، پی می ـ 5
جه ن بودکه برآوردها در تخمیمورد نیاز بسیار زیاد و از عهده سازمان حامی پژوهش خارج است. درصورتی

 ؟نیستصحیح صحیح بوده باشند؛ کدامیک از موارد زیر از نظر اصول روش تحقیق و اخالق در پژوهش 
 هاي دیگر در حمایت از طرح با اطالع سازمان اولکمک گرفتن از سازمان الف)
  محدود کردن مطالعه با حذف بخشی از اهداف ب)
 عات قبلی در محاسبه حجم نمونهکردن حجم نمونه با کنار گذاشتن برخی از مطالکم ج)
 درخواست از خیرین و عموم مردم براي تامین بخشی از بودجه د)

ارائه نتایج حاصل از مطالعه به مسئولین و «ست از: ا یکی از اهداف ذکر شده در یک طرح پژوهشی عبارت ـ 6
 ».ییکودکان و کاهش بار ناشی از اختالالت بینااري در سگذاران در جهت بهبود غربالگري عیوب انکسیاست

 این هدف از کدام نوع است؟
 هدف کاربردي د) هدف تحلیلی ج) هدف فرعی ب) هدف اختصاصی الف)

ها انجام نفر از کودکانی که عمل جراحی کاشت حلزون براي آن 500در یک مطالعه مشاهده اي در نظر است  ـ 7
دت ده سال از نظر کیفیت زندگی، عملکرد تحصیلی و وضعیت شنوایی مورد پیگیري قرار شده است، به م

 گیرند. نوع مطالعه کدام است؟
 مقطعی د) کارآزمایی بالینی ج) شاهديـ  مورد ب) هم گروهی الف)
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 :بجزهستند،  informed consentهمه موارد زیر از اجزاي اصلی یک  ـ 8
 از بودجه طرح پژوهشی و مبلغی که به مجري و عوامل طرح پرداخت شده است.اطالع  الف)
 کند و چه منافع یا ضررهاي ممکن است به او برسد.اطالع از اینکه در چه طرحی شرکت می ب)
 شرکت کننده موافقت آزادانه و به دور از هرگونه فشار خود را براي ورود به مطالعه اعالم کند. ج)
 تواند از مطالعه خارج شود.هر زمانی بدون اینکه هیچ پیامد سوئی برایش داشته باشد، می درك اینکه در د)

 :بجزهمه موارد زیر در جدول گانت یک پروپوزال پژوهشی قابل مشاهده است،  ـ 9
 تک تک مراحل اجرایی مطالعه الف)
 زمان شروع و اتمام هر یک از مراحل اجراي مطالعه ب)
 مدت زمان مورد نیاز براي اجراي هر یک از مراحل مطالعه ج)
 بودجه مورد نیاز براي هریک از مراحل اجراي مطالعه د)

ها ها در یک مطالعه، تا چه حد به جوامع دیگر به غیر از جمعیتی که نمونهنتایج به دست آمده از نمونه«اینکه  ـ 10
 به کدام گزینه مرتبط است؟ »عمیم است؟از آن انتخاب شده اند؛ قابل ت

 بازآزمونـ  پایایی آزمون الف)
 پایایی درونی ب)
 روایی داخلی ج)
 روایی خارجی د)

شوند. در هاي بالینی انجام میگیريکردن شواهد براي تصمیمبسیاري از تحقیقات علوم پزشکی براي فراهم ـ 11
 معتبرترین کدام است؟سلسله مراتب شواهد علمی، 

 مطالعه مروري منظم که روي چندین مطالعه کارآزمایی تصادفی شده انجام شده است الف)
 اي انجام شده استمطالعه مروري منظم که روي چندین مطالعه مشاهده ب)
  یک یا چند مطالعه کارآزمایی تصادفی شده چند مرکزي ج)
 نگرندهاي هم گروهی آییک یا چند مطالعه مشاهده د)

تر براي اطمینان از اجرایی بودن مطالعه و رفع در ابعادي کوچک ولی اي که کامال شبیه به مطالعه اصلیمطالعه ـ 12
 شود، چه نام دارد؟نواقص احتمالی انجام می

 pragmatic study د) panel study ج) pilot study ب) pre-test الف)

هاي استان خوزستان انجام اي به منظور تعیین شیوع مصرف سیگار در بین دانشجویان پسر دانشگاهمطالعه ـ 13
اند. ماه گذشته حداقل یک نخ سیگار مصرف کرده 12این دانشجویان در  %5شد. نتیجه مطالعه نشان داد که 

 :جزب ،همه خطاهاي زیر در این مطالعه و یافته گزارش شده، محتمل است
 خطاي تصادفی لف)ا

 تورش اطالعات ب)
 خطاي مخدوش کنندگی ج)
 تورش انتخاب د)

هاي پژوهشی ملی مورد نیاز وزارت بهداشت در حوزه سالمت، از طریق کدام موسسه فراخوان و اجرا طرح ـ 14
  شوند؟می

 نیماد الف)
 موسسه ملی تحقیقات سالمت ب)
 مرکز آمار ایران ج)
 معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت د)
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ها به دیابت سال از ابتال آن 5 خواهد شیوع اختالالت شبکیه در بیماران دیابتی که حداقلپژوهشگري می ـ 15
اقل درصد است. حد 10 گذشته را بررسی کند. بر اساس مطالعات قبلی، شیوع اختالالت شبکیه در این افراد

 ر است؟درصد تقریبا چقد 95 درصد و سطح اطمینان 1حجم نمونه مورد نیاز این مطالعه با در نظر گرفتن دقت 
 4000 د) 3600 ج) 400 ب) 360 الف)

 ) است؟field trialکدامیک از مطالعات زیر از نوع کارآزمایی میدانی ( ـ 16
 در پیشگیري از ابتال به بیماري 19-ع واکسن کوویدمقایسه اثرات دو نو الف)
 شدید 19-داروي فاوپیراویر و رمدیسیویر در درمان بیماران مبتال به کوویددو مقایسه اثرات  ب)
 19-تعیین عوامل خطر مرگ در مبتالیان به بیماري کووید ج)
  19-تعیین رابطه نوع شغل با ابتال به بیماري کووید د)

هاي ژنتیکی مورد مورفیسمکودك سالم از نظر وجود تعدادي از پلی 1000کودك مبتال به ناشنوایی با  1000 ـ 17
 مقایسه قرار گرفتند. نوع مطالعه کدام است؟

 اکولوژیک د) هم گروهی ج) شاهديـ  مورد ب) مقطعی الف)

دهند و هر نفر هاي کوچک تشکیل میهاي پژوهشی، ذینفعان گروهبندي عنوانهاي اولویتدر یکی از تکنیک ـ 18
دهند ز میکند و دیگران بر اساس معیارهاي مشخص به عنوان او امتیاعنوان مورد نظر خود را در گروه بیان می

ه چشوند. این تکنیک هاي پیشنهادي افراد گروه به ترتیب مجموع امتیاز رتبه بندي میو در نهایت همه عنوان
 نام دارد؟

 Delphi Method الف)
 Focus Group Discussion ب)
 Nominal Group Technique ج)
 Stakeholder Analysis د)

هاي توضیح در مورد اینکه یک طرح پژوهشی چرا حائز اهمیت و اولویت است و چه مزایایی نسبت به پژوهش ـ 19
 شود؟زال ذکر میمشابه قبلی دارد، در کدام قسمت پروپو

 Review of literature الف)
 Problem statement ب)
 Study methodology ج)
 Objectives and questions د)

نامه شود تا خودشان به سواالت پاسخ دهند و پرسشکنندگان داده مینامه به شرکتدر یک پژوهش، پرسش ـ 20
 نامه چه نام دارد؟روش تکمیل پرسشتکمیل شده را بازگردانند. این 

 مصاحبه ساختاریافته الف)
 مصاحبه غیر ساختاریافته ب)
  مصاحبه فردي ج)
 خود ایفا د)
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 یاخالق پزشک

 :بجز ،صحیح است زیرهمه عبارات  ـ 21
 دسترسی داشته باشد.ي بالینی خود شده در پروندهي تصاویر اطالعات ثبتتواند به کلیهبیمار می الف)
شـده در پرونـدهتواند اطالعات ثبتبخش اسناد بیمارستان تنها در صورت درخواست پزشک معالج یا دستور مقام قضایی می ب)

 ي بالینی بیمار را در اختیار وي یا نماینده قانونی او قرار دهد.
تـوان ارائـه اطالعـات بیمار سبب آسیب به وي شود میي اطالعات به ي ارائهدر صورتی که تأخیر در شروع درمان به واسطه ج)

 به وي را به تاخیر انداخت.
 .شود شمرده محترم بیمار خواست بایدرغم اطالع از حق دریافت اطالعات، از این امر امتناع نماید در صورتی که بیمار علی د)

هاي نگهدارنده ردن فرد دچار مرگ مغزي از دستگاهبر اساس قوانین کشور ما، در چه صورت امکان جدا ک ـ 22
 حیات مجاز است؟

 .رضایت و درخواست ولی بیمار الف)
 .هاي ویژه به سایر بیماراننیاز به تخصیص تخت بخش مراقبت ب)
 .جهت برداشت بافت پیوندي ج)
هاي نگهدارنده حیات از دستگاهاز آنجا که بیمار دچار مرگ مغزي از نظر پزشکی، زنده محسوب نمیشود، جداسازي او  د)

 منع قانونی ندارد.

ساله به دنبال تصادف و کاهش سطح هوشیاري به بیمارستان آورده شده است. در سی تی اسکن او  16دختر  ـ 23
 گردد. در خصوص اخذ رضایت قبل از انجام عمل جراحی کدامیک ازآثار خونریزي داخل جمجمه مشاهده می

 د زیر صحیح است؟موار
 الزم است رضایت از پدر و مادر کودك گرفته شود. الف)
 عالوه بر والدین الزم است موافقت کودك نیز اخذ شود. ب)
 کند.شود، اخذ رضایت از او جهت انجام عمل جراحی کفایت میبا توجه به اینکه پدر، ولی کودك محسوب می ج)
 نیازي به اخذ رضایت نیست. د)

 هاي زیر را به همراه دارد؟افشاي اسرار بیماران کدامیک از انواع مسئولیت ـ 24
 مسئولیت کیفري الف)
 مسئولیت مدنی ب)
 مسئولیت انتظامی ج)
 ها را به همراه داشته باشدبسته به مورد ممکن است تمام انواع مسئولیت د)

 مسئولیت حقوقی پزشک کدامیک از موارد زیر صحیح است؟در خصوص مسئولیت اخالقی و  ـ 25
 مسئولیت اخالقی معموال ضمانت اجراي مادي و درونی دارد. الف)
 شود که اقدام انجام شده ظهور خارجی بصورت فعل یا ترك فعل داشته باشد.مسئولیت حقوقی زمانی مطرح می ب)
 بینی هستند.مذهبی قابل پیشهاي حقوقی همواره بر اساس قواعد اخالقی و مسئولیت ج)
 تر است.مسئولیت اخالقی در واقع همان مسئولیت حقوقی ولی در ابعاد گسترده د)
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که حرفه مندان سالمت در هیئت انتظامی نظام پزشکی به اتهام تخلف انتظامی، متخلف شناخته در صورتی ـ 26
 حتمل است؟م آنهاهاي زیر براي کدامیک از مجازات د،نشو

  پرداخت خسارت نقدي الف)
 مجازات حبس ب)
 پرداخت دیه آسیب ایجاد شده ج)
 توبیخ کتبی و درج در پرونده د)

کند. در دستور دارویی بیمار دارویی که رزیدنت کشیک بیماري را با فشار خون غیر قابل کنترل پذیرش می ـ 27
شود ولی به دلیل بدخطی، گرم در روز نوشته میمیلی 10با دوز هاي آنژیوتانسین است مسدد گیرنده

ر شود. بعد از سه روز بیمار دچار اختالالت ناپایداگرم در روز خوانده میمیلی 10دیگوکسین با دوز 
هاي شود. تا بیمار به بخش مراقبتکند علت را بفهمد ولی موفق نمیشود. رزیدنت تالش میهمودینامیکی می

 ه وي ازشوند. بیمار و اعضاي خانوادشود. و در آنجا پزشکان علت مشکالت بیمار را متوجه میمنتقل میویژه 
 هاي زیر در این مورد صحیح است؟موضوع اطالع ندارند. کدامیک از گزینه

 چون عمدي در کار نبوده است. ،هیچ مسئولیتی متوجه پزشک نیست الف)
 مار از خطاي مذکور مطلع نیست.چون بی ،هیچ مسئولیتی ایجاد نشده ب)
 هم رزیدنت و هم بیمارستان در قبال آسیب وارده به بیمار مسئول هستند. ج)
 چون آسیب دائمی به بیمار ایجاد نشده است. ،هیچ مسئولیتی ایجاد نشده د)

به سرطان زیاد است. طبق  یکی از بیماران شما مبتال به سرطان سینه است. در سوابق فامیلی وي ابتال ـ 28
را انجام دهید تا احتمال خطر سرطان سینه مشخص  BRCAخواهید آزمایش ژنتیک درخواست بیمار شما می

ید اري باکخواهد یک کپی از تمام آزمایشات ژنتیک بیمار را به او بدهید. چه شود.کارفرماي بیمار از شما می
 انجام شود؟

 دهید.ارفرما میاطالعات خواسته شده را به ک الف)
 دهید.کار فرما را به وکیل امور حقوقی بیمارستان ارجاع می ب)
 دهید.اطالعات مورد نظر را به کار فرما نمی ج)
 دهید.تقاضاي بیمار مبنی بر انجام آزمایشات را به کمیته اخالق بیمارستان می د)

 حقیقت چیست؟رویکرد کلی در پزشکی مدرن براي گفتن  ـ 29
 خواهند حقیقت را بدانند.فرض بر این است که اکثر بیماران نمی الف)
 بینی نتیجه حقیقت گویی ممکن نیست، بنابراین همیشه بدترین سناریو را مد نظر داشته باشید.پیش ب)
 پزشکان وظیفه اخالقی دارند که به طور کامل در مورد شرایط بیمار و درمان حقیقت گو باشند. ج)
 کنند بهترین مورد هستند صادق باشند.هاي درمانی که فکر میپزشکان تنها باید درباره گزینه د)
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در یک بیمارستان اینترن بخش زنان هستید. بیماري که به شما مراجعه کرده تست بارداري مثبت دارد و بر  ـ 30
سقط  هفته است. بیمار از شما در مورد امکان 8و رسد که سن بارداري ااساس شواهد سونوگرافی به نظر می

 خواهد که براي سقط به او کمک کنید چون خطر جانی او راکند و از شما میجنین و شرایط آن سوال می
 دهید؟از اقدامات زیر را انجام می کدامیککند. تهدید می

 انید در این زمینه کمکی بکنید.توگویید که اخالقا و شرعا سقط عملی نادرست است و نمیبه او می الف)
 دهید.بیمار را به مددکار اجتماعی یا مددکار روانی بیمارستان ارجاع می ب)
خواهیـد کـه در مـورد هاي اخالقـی، شـرعی و قـانونی از بیمـار میهبضمن توضیح و شرح کامل در مورد سقط از جن ج)

 هفته دیگر مراجعه کند. 2موضوع فکر کرده و 
 دهید.میمتخصص زنان مربوطه ارجاع  بیمار را به )د

کند. زمانیکه در مورد بیماري و درمان آن صحبت ساله با تشخیص سیفلیس به شما مراجعه می 27مردي  ـ 31
هایی است که کنید که سیفلیس از جمله بیماريبیمار بسیار مضطرب و نگران است. به او اعالم می ،کنیدمی

وچندان دوزارت بهداشت گزارش شود و شریک جنسی او نیز باید درمان شود. این مطالب نگرانی او را باید به 
 دهید؟کند که شما این مطلب را گزارش نکنید. چه پاسخی به او میکند و از شما درخواست میمی

 .داد گویید که باید بیماري را گزارش کنید اما بدون نام بیمار گزارش خواهیدبه او می الف)
 گویید که گزارش باید با ذکر نام بیمار و شریک جنسی او هر دو باشد.به او می ب)
 گویید که باید گزارش با ذکر نام بیمار باشد اما بیمار خود باید به شریک جنسی این مطلب را اطالع بدهد.به او می ج)
سئول خود با شریک جنسی او تمـاس گرفتـه و او را کنید اما سازمان مبیمار را گزارش مینام گویید که فقط به او می د)

 دهد بدون اینکه نام بیمار را فاش کند.تحت درمان قرار می

یکی از پزشکان متخصص و معروف شهر که بیماران بسیاري دارد و مطب او همیشه شلوغ است اخیرا اعالم  ـ 32
رد هاي زیر در مواز گزینه کدامیکپذیرد. ه بیمار جدید نمیکرده که به علت خستگی از این به بعد به هیچ وج

 تصمیم او درست است؟
 اینکار هم اخالقی و هم قانونی است. الف)
 .کار او اخالقی اما غیر قانونی است ب)
 از نظر قانونی پزشک حق دارد که بیمار نپذیرد اما اینکار اخالقا نادرست است. ج)
 .قانونی استکار او غیر اخالقی و غیر  د)

شود. بیمار باید در ساله به دنبال یک سکته مغزي وسیع و با لوله تراشه به بیمارستان منتقل می 77خانمی  ـ 33
به  . همسر بیمار متنی مکتوباست poor prognoseاسرع وقت به ونتیالتور وصل شود. بیمار غیر هوشیار و 

ي و یستم.که امیدي به بهبود من نیست مایل به دریافت تهویه مکانیکی نزمانیهمراه دارد که در آن قید شده 
 را امضا کرده است. پزشک در این حالت چه باید بکند؟ مدعی است که همسر او آن

 بیمار را به تهویه مکانیکی وصل کند. الف)
 نظر کند.از تهویه مکانیکی صرف ب)
 از خانواده بیمار کمک فکري بگیرد. ج)
 ز پزشکی قانونی راهنمایی بگیرد.ا د)
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ساله مبتال به پارکینسون، با تب، سرفه، تنگی نفس و خلط عفونی یا به عبارتی پنومونیا به  78بیماري  ـ 34
ست. ابیمارستان مراجعه کرده است. بیماري پارکینسون وي در مرحله پیشرفته است و بیمار شدیدا افسرده 

ار از اشتهایی اخیرا کاهش وزن جدي نیز داشته است. بیمخوابی شده و به دلیل بیدچار کمعالوه بر اینکه 
هاي کند که فقط براي وي مراقبتبیوتیک امتناع کرده و از پزشک درخواست میبستري شدن و دریافت آنتی

 تر است؟تسکینی ارائه دهند تا در آرامش بمیرد. کدام اقدام پزشک اخالقی
 پزشکیارزیابی روان درخواست الف)
 طرح موضوع با خانواده بیمار ب)
 احترام به خواسته بیمار ج)
 ارجاع به کمیته اخالق بیمارستان د)

 تر است؟قیپزشک دق يبرازیر  يهاک از نقشیکدام ،ماریپزشک و ب يه شده در رابطهیدر مورد مدل توص ـ 35
 ولی بیمار د) مشاور ج) گیرنده جایگزینتصمیم ب) کارشناس امین الف)

 ؟ترین سطح قرار داردنییمار در سطح پایب یمار اتونومیپزشک و ب یارتباط يهاک از مدلیدر کدام ـ 36
 کیستیرابطه پترنال د) مدارانهيرابطه مشتر ج) یرابطه مشارکت ب) حضور شخص ثالث الف)

 تري از احترام به اتونومی بیمار است؟مورد تعبیر جامعکدام  ـ 37
 در نظر گرفتن بهترین منافع بیمار از سوي پزشک الف)
 توانمندسازي بیمار از طریق ارائه اطالعات کافی براي تصمیم درمانی الزم ب)
 گیري بر اساس درخواست بیمار و خانواده اوتصمیم ج)
 در میان گذاشتن اطالعات با بیمار د)

 تر است؟بر اساس معارف اسالمی کدام مورد زیر به دیدگاه اسالم در مورد سقط جنین نزدیک ـ 38
 .سقط جنین جز در موارد بسیار ضروري و به عنوان روشی درمانی ممنوع است الف)
 اول پس از لقاح سقط مجاز است.هاي قابلیت درك نکته مهم و شرط الزم براي مختار بودن اخالقی است و لذا در ماه ب)
مادر حق اتونومی کاملی در تدبیر براي جنین خود دارد و این مسئله در دفاع از حق زنان بر سقط جنین باید در نظـر  ج)

 گرفته شود.
 گیري در مورد سقط جنین باید با توجه به فرهنگ جامعه و توسط عموم مردم گرفته شود.تصمیم د)

 گویی صحیح است؟از موارد زیر در خصوص حقیقت کدامیک ـ 39
 گویی عملکرد و نگرشی مبتنی بر شفافیت، صراحت و راستگویی با بیماران است.حقیقت الف)
 کند.گویی از مواردي است که عدم اظهار حقیقت به بیماران را اخالقا توجیه مینگرانی بابت پیامدهاي حقیقت ب)
اخالقـی، اکیـدا  گویی از نظرهاي ناشی از حقیقتزشکان به عنوان راهی جهت پیشگیري از زیانکاري از سوي پپنهان ج)

 توصیه شده است.
 الزم نیست که پزشکان با بیمار درباره ترجیحات وي در خصوص ارائه یا عدم ارائه واقعیات صحبت نمایند. د)

 مصداق کدام اصول اخالقی است؟ ،هاي پزشکیدر نظر گرفتن اندیکاسیونسازي اخالقی بر بالین بیمار در تصمیم ـ 40
 احترام به اتونومی بیمار الف)
 سود رساندن و ضرر نرساندن ب)
 عدالت ج)
 ايتوجه به عوامل زمینه د)
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 ؟نیستمراحل اتخاذ یک تصمیم اخالقی  ءاز موارد زیر جز کدامیک ـ 41
 اطالعات کافی در مورد موضوعآوري جمع الف)
 رجوع به کدها و راهنماهاي اخالقی ب)
 هاي افرادقضاوت در مورد انتخاب ج)
 ارزیابی مزایا و معایب تصمیم د)

 گرا در فلسفه اخالق است؟هاي مکتب وظیفهکدام مورد از ویژگی ـ 42
 بیشتر از پیامدهاي منفی آن باشد.ک عمل اخالقی زمانی صحیح است که فواید آن ی )الف
 آن عمل را صواب و الزم نماید. تواندهاي یک عمل، قطع نظر از میزان نتایج آن میویژگی ب)
 فعلی اخالقی است که به سعادت منجر شود. ج)
 اي براي رفتار است.اخالق شامل قوانین کامال مشخص و تعریف شده د)

مورد نیاز به بیماران جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی در راستاي احترام به کدامیک از دادن اطالعات  ـ 43
 اصول اخالق پزشکی است؟

  احترام به اتونومی بیمار الف)
 سودرسانی ب)
 ضرر نرساندن ج)
 رعایت عدالت د)

 ؟نیست) در تخصیص منابع  priority settingFairبندي منصفانه (از موارد جزو شروط اولویت کدامیک ـ 44
 (Relevance) ربط الف)
 (Accountability) پذیريمسؤولیت ب)
 )Publicityعمومیت ( ج)
 (Appeals) تجدید نظرخواهی د)

 کدام جمله در مورد تعارض منافع درست است؟ ـ 45
 گیرد.ولیه قرار میدر تعارض منافع منفعت ثانویه تحت تأثیر منفعت ا الف)
 آشکارسازي، عامل کلیدي در برخورد با تعارض منافع است. ب)
 هاي دارویی غیرقابل قبول است.اي از سوي شرکتقبول هر نوع هدیه ج)
 اي سازگازي ندارد.وجود تعارض منافع با تعهد حرفه د)

اي برخوردار است، کدام هاي اخالق حرفهمیان همه شاخهدر مورد اخالق پزشکی، که از جایگاه خاصی در  ـ 46
 جمله صحیح است؟

 شوند.استانداردهاي اخالق پزشکی توسط پزشکان تدوین و کنترل می الف)
 اخالق پزشکی صرفاً بیان صفات پسندیده اخالقی براي پزشکان و کادر پزشکی است. ب)
تصمیم اخالقـی درسـت یـا نادرسـت را در موضـوعات مختلـف هاي فلسفی، اخالق پزشکی سعی دارد در سایه تحلیل ج)

 هاي سالمت تبیین کند.پزشکی و مراقبت
 اخالق پزشکی یک مقوله کاربردي و عملی است، نه تئوري و نظري. د)
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 :بجز ،تواند همه پیامدهاي ذکر شده را داشته باشدقانونمند شدن اتانازي می ـ 47
 مراقبان سالمتسوء استفاده  الف)
 کاهش فشار روحی در بیماران در مراحل پایانی حیات ب)
 شیب لغزنده از اتانازي داوطلبانه به اتانازي اجباري ج)
 کاهش اعتماد به جامعه پزشکی د)

 ؟با کدام عبارت بیشتر سازگار است ،عدالت در تخصیص منابع سالمت ـ 48
 همه افراداختصاص مساوي منابع به  الف)
 هایی که هزینه درمانی باالتري دارنداختصاص بیشتر منابع به بیماري ب)
 هاي جامعه و ارزیابی سود احتمالیتخصیص نامساوي منابع نادر بر مبناي اولویت ج)
 تخصیص بودجه بیشتر براي فقراء د)

 کدام جمله صحیح است؟ ،گیري بیماردر مورد ظرفیت تصمیم ـ 49
هاي ارزیـابی ظرفیـت گیري بیمار اطمینان کـافی نـدارد، بایـد از شـیوهدر صورتی که پزشک در مورد ظرفیت تصمیم الف)

 استفاده کند.
 گیري کند.تواند بر اساس سوابق قبلی بیمار تصمیمظرفیت بیمار نوسان ندارد و پزشک می ب)
 ی ظرفیت مفید نیستند.هاي عملکرد شناختی در ارزیابتست ج)
 گیري ندارد.بیماري که برخالف مصالح خود اقدام کند از لحاظ پزشکی ظرفیت تصمیم د)

 نیاز در مثال ذکر شده صحیح است؟ از موارد زیر نوع رضایت مورد کدامیکدر  ـ 50
 رضایت براي خونگیري وریدي: رضایت ضمنی الف)
 تراکم استخوان: رضایت صریح کتبی رضایت براي انجام سنجش ب)
 شرکت در کارآزمایی بالینی یک دارو: رضایت صریح شفاهی ج)
 انجام جراحی: رضایت صریح شفاهی و برائت کتبی د)

 :بجز ،بیانیه هلسینکی بر همه موارد تاکید دارد ـ 51
اي وجود نداشته باشد، یا بیمار متحمـل درمان رایج شناخته شدههایی پذیرفته است که استفاده از دارونما در پژوهش الف)

 هیچ خطر جدي یا ضرر غیرقابل برگشتی نشود.
اي شرکت داده شود که هیچ سود محتملی بـراي او یـا گیري است نباید در مطالعهاگر آزمودنی فاقد صالحیت تصمیم ب)

 م است.افراد مشابه او ندارد و در افراد داراي صالحیت قابل انجا
هاي انسانی قابل شناسایی آنها، نیاز به اخـذ هایی که با اخذ رضایت انجام شده است، استفاده مجدد از دادهپژوهش در ج)

 رضایت دوباره ندارد.
 گیري، در یک بانک اطالعاتی قابل دسترس عموم ثبت شده باشد.هر کارآزمایی بالینی باید قبل از شروع نمونه د)

التحصیل با یک پزشک باسابقه براي استفاده از مطب او سه روز در هفته با به عنوان متخصصی تازه فارغ ـ 52
) نیز هست که در BMDرسید. پزشک فوق الذکر صاحب مرکز سنجش تراکم استخوان (شرایطی به توافق می

هر بیمار در  ران خود به این مرکز به ازايدهد تا با معرفی بیمانزدیکی مطب قرار دارد. او به شما پیشنهاد می
 گیرید؟درصدي از درآمد حاصله سهیم گردید. چه تصمیمی می

 دهم.هستند ارجاع می BMD کنم و بیمارانی را که واقعا نیازمندموافقت می الف)
 موافقت با این امر در هر حال اشکال اخالقی ندارد. ب)
 شوم.تخصصی موجود مناسب باشد بیماران را ارجاع داده و در درآمد شریک میفقط در صورتی که دستگاه و امکانات  ج)
 کنم.دانم لذا موافقت نمیسهیم شدن در درآمد به شرط ارجاع بیمار را در هیچ شرایطی اخالقی نمی د)
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 ورده شده است رضایتش:آبیماري که در شرایط اورژانس به بیمارستان  ـ 53
 .مفروض است د) .ضمنی است ج) .تلویحی است ب) .نه استآگاها الف)

 :بجز ،الزم استزیر تعریف شود همه شرایط » ورا تکلیف«براي آنکه عملی به عنوان  ـ 54
 اعمال ورا تکلیفی، اختیاري هستند. الف)
 شود.اعمال ورا تکلیفی از سوي خدمت گیرنده مطالبه نمی ب)
 .رسندبا قصد و نیّت افزایش رفاه دیگران به انجام می» تکلیفیورا «اعمال  ج)
 شوند بلکه به خودي خود هم از لحاظ اخالقی اعمالی خوب و قابل ستایش هستند.آنها نه تنها با قصد و نیّت خوب انجام می د)

 :بجز ،گر الزم استخالقی توسط کنشمندانه به لحاظ اگیري یک عمل فضیلتشکل براي هاي ذیلهمه گزینه ـ 55
 .مندانه استاوّل اینکه فرد بداند و آگاه باشد که مشغول انجام عملی فضیلت الف)
 مندانه تصمیم گرفته باشد.باید شخصاً براي انجام اعمال فضیلت ب)
 آن اعمال را در حالت نفسانی ثابت، پایدار به انجام رساند. ج)
 مطلوب گردد.آن عمل منجر به نتیجه  د)

(هنجار غالب) نسبت به هنجار در نظر اوّل دیگر  را اوّل نظر در هنجار یک اخالقی راهی دو یک در براي اینکه ـ 56
 :بجز ،الزم استزیر (هنجار مغلوب) اولوّیت بدهیم همه شرایط 

 هنجار دیگر (مغلوب) برشمرد.بتوان دالیل خوبی براي عمل به هنجار ارجح (غالب) نسبت به  یدبا الف)
 ناظر بیرونی هنجار مغلوب را در اولویت نسبت به هنجار غالب نشمرد. ب)
 که حداقل تناقض را با هنجارهاي در نظر اول دارد. نتخاب شودابایست عملی می ج)
 همه اثرات منفی نقض هنجار (هنجارهاي) مغلوب باید به حداقل رسانده شود. د)

 یا مانده اخالقی چیست؟ Moral Residue ـ 57
 ن نشده است.آتکالیف اخالقی که کنشگر اخالقی در حیات خود موفق به انجام  الف)
 تکالیف اخالقی باقیمانده براي کنشگر اخالقی در برخورد با وظایف متعارض در یک دو راهی اخالقی ب)
تر چالش اخالقی که کنشگر اخالقی را بـه سـمت انتخـاب اقـدام مناسـبنتیجه ارزیابی سود و زیان در برخورد با یک  ج)

 کند.رهنمون می
 رساند.آنچه که کنشگر اخالقی فراتر از وظیفه اخالقی خود به انجام می د)

بگویند، دانند که نباید دروغ اند میهایی که یک زندگی مبتنی بر رعایت اخالق را انتخاب کردههمه انسان ـ 58
ند و به دانند که باید به عهد خود وفادار باشگناهی ضرر برسانند و در عین حال میدزدي کنند، به فرد بی

 حقوق دیگران احترام بگذارند. این گزاره به کدام حیطه اشاره دارد؟
 گرااخالق خاص د) اخالق کاربردي ج) اخالق مشترك ب) اخالق توصیفی الف)

 از موارد زیر درست است؟ کدامیکتوان از آن به عنوان نوعی قرارداد پزشکی، استفاده کرد، که می» جعاله«درباره  ـ 59
 شود.دستمزد، در آغاز پرداخته می الف)
 آید.شمار میهب» عقد جایز«نوعی  ب)
 ن باید تعریف شده باشند.آنا کار ج)
 رعایت مدت در اولویت است. د)

 دست آمده است؟هب» قیاس منصوص العله«از موارد زیر، از راه  کدامیکحرام بودن مصرف  ـ 60
 گوشت مردار د) هروئین ج) گوشت خوك ب) خون الف)
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 از واجبات کفائی زیر، از دیدگاه همه فقهاء جایز است؟ کدامیکدریافت دستمزد براي انجام  ـ 61
 یومیهبرگزاري فرائض  الف)
 تغسیل و تکفین میت مسلمان ب)
 آموزش اصول اولیه دین ج)
 هاي اورژانسیانجام جراحی د)

تجهیزات رادیوگرافی را براي یکسال اجاره کرده، مالک آنها به مسافرت رفته و به وي دسترسی ندارید. متوجه  ـ 62
رسد. دستگاه آسیب جدي و غیر قابل جبرانی میاي از آن، تعویض نشود، به همه شوید چناچه قطعهمی

اي که صرف کنید. از دیدگاه فقهی، عنوان عمل شما و هزینهاي صرف کرده و از اتالف آن جلوگیري میهزینه
 ست از:ا کرده اید، عبارت

 اتالف مال خود، بدون اذن مالک مفقود الف)
 هاتصرف عدوانی، نداشتن حق مطالبه هزینه ب)
 شروع به اموال مالک مجهول المکانتعدي نام ج)
 هاجعاله فضولی با داشتن حق مطالبه هزینه د)

 هاي زیر، درست است؟از گزاره کدامیککه کاربردهاي پزشکی متعددي دارد، » نفی حرج«در ارتباط با قاعده  ـ 63
 ، آسیب دیدن جدي است.»عسر«شرط مطرح شدن  الف)
 هستند.» ضرر«همسان » حرج« و» عسر« هايواژه ب)
 است.» عسر«باالتر از » حرج«سطح دشواري  ج)
 معانی مطلق و قطعی دارند.» حرج«و » عسر« د)

تالش نکردن یک فرد براي بندآوردن خونریزي ناشی از اصابت چاقو به رگ وي، علیرغم دسترسی آسان به  ـ 64
 تواند مطرح شود؟ي مرگ در تاخیر، تحت کدام عنوان فقهی میمرکز طبی مجهز و آگاهی از احتمال جد

 انتحار سلبی د) قتل شبه عمد ج) انتحار ایجابی ب) قتل نفس محترمه الف)

ی که یهاهاي یکبار مصرف در بیمارستاناستفاده مراجعین از مایع ضد عفونی، دستمال کاغذي یا دستکش ـ 65
 شود، بر مبناي کدام عنوان فقهی جایز است؟المال تامین میهزینه آنها از بیت 

 برائت ذمه د) عدم ضمان ج) شاهد حال ب) اذن صریح الف)

 آید؟شمار میه ب» مستقالت عقلیه«از موارد زیر، از دیدگاه فقهی جزء  کدامیک ـ 66
 وجوب نماز )د پسندیده بودن عدالت ج) واقعیت وحی ب) حرام بودن ربا الف)

 :بجز ،همه موارد از جمله اهداف حقوق است ـ 67
 ایجاد عدالت نسبی د) حفظ نظم ج) حفظ صلح ب) ایجاد جامعه فاضله الف)

 شامل کدام مورد زیر است؟ ،مجازات صدور گواهی خالف واقع جهت پزشکان ـ 68
 شش ماه تا سه سال حبس الف)
 ماه تا یک سال حبسشش  ب)
 شش ماه تا دو سال حبس ج)
 شش ماه حبس د)
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شامل کدام مورد  استثناءمنطق حقوقی پشت این  باشد،نیازمند رضایت نمی(فوریت)  اینکه درمان اورژانسی ـ 69
 زیر است؟

 هاي پزشکی بر هر چیز ارجح است.ضرورت الف)
 دهد و تاخیر درمان ممکن است منجر به مرگ یا آسیب جدي شود.می شخص منطقی به چنین درمانی رضایت ب)
 کند.هاي پزشکی و مدنی آن را تایید میضرورت ج)
 مندان امري مهم است.ها و درددرمان و کمک به انسان د)

 ؟نیستصادق  ،کدامیک از موارد زیر در مورد نویسندگی مقاله ـ 70
 معنوي مقاله حاصل از پژوهش است.مالک قع او درنویسنده مقاله  الف)
 .نویسنده مقاله باید در مورد تمامیت مقاله پاسخگو باشد ب)
 طراحی مطالعه یا اجراي آن دخیل بوده باشد.نویسنده مقاله باید در ایده اولیه، ج)
 نویسنده مقاله باید در استخراج نتایج، آنالیز یا تفسیر نتایج همکاري کرده باشد. د)

 ها و با اجازه کمیته اخالق مجاز است؟رازداري در پژوهش بدون کسب رضایت آزمودنی نقضاز موارد زیر  کدامیکدر  ـ 71
 استفاده از اطالعات پرونده بیماران جهت تجزیه و تحلیل آماري به شرط ضرورت انجام مطالعه الف)
 ها ایجاد نکندپذیرفته شده براي حریم خصوصی آزمودنیافشاي اطالعات خطري بیش از حداقل خطر  ب)
 اگر اخذ رضایت آگاهانه ممکن نباشد ج)
 پژوهش بر روي اطالعات افراد متوفی د)

 کند؟کدامیک از شرایط زیر نگرفتن رضایت آگاهانه را در پژوهش از نظر اخالقی مجاز می ـ 72
 بل قبول باشدنسبت سود به زیان مطالعه قا  )الف
 اگر انجام مطالعه به سود جامعه باشد ب)
 در شرایط اورژانس و با اجازه کمیته اخالق ج)
 اگر اخذ رضایت آگاهانه موجب مخدوش شدن مطالعه شود د)

هاي از یکی از استان ،گري در صدد است مطالعه خود را که مختص اقوام کرد است در بخشی روستاییپژوهش ـ 73
 شود که بههاي مطالعه گروه زنان هستند. مطالعه در روستاهایی انجام میجنوبی کشور اجرا نماید. آزمودنی

ت دریاف شود تا به تنهایی مورد مشاوره وشدت در آنها مردساالري حاکم است و حتی به زنان اجازه داده نمی
ز این گر جهت کسب رضایت آگاهانه ابه پژوهش تواندخدمات درمانی قرار گیرند. کدامیک از اقدامات زیر می

 رسد؟ها کمک کند و همچنین ضروري به نظر میگروه از آزمودنی
 موافقت همسران آنها نیز گرفته شود. ها،پس از اخذ رضایت آگاهانه از آزمودنی الف)

 ها رضایت گرفته شود.فقط از همسران آزمودنی  )ب
 نیازي به اخذ رضایت آگاهانه از همسران آنها نیست.ها، این گروه از آزمودنیدر صورت ضرورت انجام پژوهش در  ج)
 ها صرف نظر کرد.توان از اخذ رضایت آگاهانه از آزمودنیمی د)

یکی از اعضاي هیات علمی دانشگاه توسط یک شرکت دارویی حهت انجام یک کارآزمایی بالینی دارویی دعوت شده  ـ 74
 رعایت کدامیک از مالحظات اخالقی زیر جهت مدیریت تعارض منافع در چنین شرایطی ضروري است؟است. 

 گرفتن حق انتشار مقاله از شرکت دارویی الف)
 هاي مطالعه قبل از اعالم رضایتآشکارسازي حمایت مالی شرکت دارویی براي آزمودنی ب)
 عدم قبول حق الزحمه پژوهش ج)
 هاکردن آزمودنیبیمه د)
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هاي مزانشیمال را از چربی ناحیه شکم بیماران خود استخراج کرده و از آنها براي پژوهشگري قصد دارد سلول ـ 75
 موضوعیت دارد؟ کمترتقویت استخوان فک بیماران استفاده کند. کدامیک از مالحظات اخالقی زیر در این پژوهش 

 هاي مزانشیمالعوارض ناشی از استفاده از سلول الف)
 عوارض ناشی از لیپوساکشن ب)
 گر در خصوص لیپوساکشنتخصص پژوهش ج)
 فردي که قرار است از بیماران رضایت آگاهانه بگیرد د)

اي به کمیته اخالق ارجاع شده است که در آن قرار است دو رژیم ترکیبی درمانی براي بیماران مبتال به مطالعه ـ 76
HIV/AIDS  ر دمورد مقایسه قرار بگیرد. داروها همه تایید شده هستند اما دو ترکیب مورد استفاده فقط

 میزان و CD4اند. پیامد مورد بررسی در این بیماران مقایسه میزان افزایش مطالعات مورد بررسی قرار گرفته
عنوان  یا بهآنی انجام شود. زندا 1000. این پژوهش قرار است در زندان شهر و بر روي است ویروس لود کاهش

 کنید؟انجام این مطالعه را تایید می ،عضو کمیته اخالق در پژوهش
 اند.هاي دیگر استفاده شدههاي مورد مداخله نیز در پژوهشبله چون داروها تایید شده هستند و ترکیب الف)

 توان آنها را مورد بررسی قرار داد.راحتی میدر زندان نسبتا باالست و به  HIV/AIDSبله چون تعداد افراد مبتال به  )ب
 خیر چون قرار است پژوهش در زندان انجام شود. ج)
 هاي دارویی مورد استفاده تایید شده نیست و در پروتکل استاندارد قرار ندارد.خیر چون ترکیب د)

شود. بیمار در وضعیت نباتی ثانویه به ستري میهاي ویژه بساله با مشکالت بسیار در بخش مراقبت 92بیماري  ـ 77
ی و برد عالوه بر اینکه در حال حاضر دچار سپسیس، هیپوتانسیون، خونریزي گوارشآنسفالوپاتی به سر می

 ارساییشود. کلیه نیز دچار نبینی نمینارسایی تنفسی شده و باید اینتوبه شود. بهبود وضعیت مغزي وي پیش
بر  عالوه ر نیازمند دیالیز است اما از دید شما شروع دیالیز براي بیمار بیهوده استشده به صورتی که بیما

ظر شما از اقدامات زیر به ن کدامیکزا بوده است. اینکه کمبود دستگاه دیالیز در بیمارستان همواره چالش
 بهترین راهکار است؟

 شروع همودیالیز الف)
 شروع دیالیز صفاقی ب)
 ده براي شروع کردن دیالیزدرخواست نظر خانوا ج)
 شروع نکردن دیالیز د)

در یک بیمارستان نظامی مشغول به کار هستید. گروهی زندانی را براي بررسی سالمت عمومی به درمانگاه  ـ 78
ظر نآورند. برخی از آنها داراي جاي سوختگی بر روي پوست خود هستند عالوه بر اینکه به بیمارستان می

هاي استخوانی هستند که در حال جوش خوردن است. چه اقدامی انجام رسد بعضی داراي شکستگیمی
 دهید؟می
 کنید.تمام موارد مرتبط با سالمت را در پرونده بیمار با دقت گزارش و ثبت می  )الف
 کنید.ا اقدام میکنید اما در صورت نیاز به درمان آنهعالئم سوختگی و شکستگی در پرونده بیمار ثبت نمی ب)
 دهید و به سایر موارد نباید بپردازید.اگر پزشک نظامی باشید فقط بررسی سالمت عمومی را انجام می ج)
هاي پزشک وابسته به زمان و محل کار نیست لذا بر اساس وظیفه به مستندسازي و درمـان اقـدام وظایف و مسئولیت د)

 کنید.می
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اله با شک به مننژیت به اورژانس بیمارستان منتقل شده است. دختر و خانواده او به یکی از س 13دختري  ـ 79
ر دآنها  هاي مذهبی تعلق دارند که انجام اقدامات تشخیصی و درمانی در مورد مننژیت با باورهاي دینیگرایش

ه کقدامی افق است. بهترین ادهند بلکه بیمار نیز با آنها موتضاد است و نه تنها والدین اجازه مداخله نمی
 تواند در مورد این بیمار انجام دهد چیست؟پزشک می

با صرف وقت کافی در مورد خطرات عدم تشخیص و درمان بیماري با والدین و بیمار صحبت کرده و موافقت هـر سـه  الف)
 آنها را جلب نماید.

 رضایت دهد. کافی است بیمار توجیه شده و به انجام اقدامات تشخیصی درمانی ب)
 توانند رضایت به ترخیص داده و بیمار را ببرند.در صورت صرف وقت کافی و عدم پذیرش، والدین می ج)
 .در صورت صرف وقت کافی و عدم پذیرش باید از نظام قضایی براي مداخله بهره گرفت د)

ست، علیرغم همکاري و پذیرش درمان با انسولین، ا مبتال 1سالگی به دیابت تیپ  18ساله که از  42بیماري  ـ 80
ن اخیرا به صورت مکرر دچار کتواسیدوز و هیپوگلیسمی و در بیمارستان بستري شده است. در طول سالیا

سال پیش  3گذشته بیمار همواره به رژیم عذایی و دارویی خود پایبند بوده و دیابت او تحت کنترل بوده است. 
عدم  ز همسرش و از دست دادن موقعیت شغلی خود دچار افزایش وزن شد و عالوه بربیمار به دنبال جدایی ا

یاي هاي مکرر بیمار در کافه ترشدنرعایت رژیم غذایی و دارویی خود به مصرف الکل روي آورد. در بستري
 بیمار بیمارستان در حال مصرف غذاهایی غیر رژیمی دیده شده است. پزشک معالج بارها سعی در اصالح رفتار

تا . نهایپزشکی داشته است اما رفتارهاي نادرست بیمار ادامه داردگیري از مشاوره روانو کمک به او و بهره
گی خواهد که در صورت عدم توجه به بیماري و سبک زندسال مداواي این بیمار از او می 10پزشک بعد از 

شان نفت خود را نسبت به عدم پذیرش پزشک به شدت مخالبیمار توصیه شده، دیگر به او مراجعه نکند. اما 
 تر است؟داده است. در خصوص این کیس کدام مورد زیر از نظر اخالقی درست

تواند بر اساس اتونومی علیرغم تالش مکرر پزشک براي اصالح، بیمار نسبت به رفتار خود مسئول نیست لذا پزشک می الف)
 خود از پذیرش بیمار سر باز زند.

 تواند از پذیرش بیمار سرباز زند.ه عدم موافقت بیمار در هر حال پزشک نمیبا توجه ب ب)
دهـد کـه تاثیر است و اتونومی پزشک به او اجازه میعامدانه یا غیر عامدانه بودن رفتار بیمار در نوع واکنش پزشک بی ج)

 بیمار را نپذیرد.
ند به راحتی به پزشک معالج دیگري مراجعه کند، پزشـک هاي درمان بیمار نتواحتی اگر به دلیل شرایط بیمه و هزینه د)

 فعلی مجبور به پذیرش بیمار نیست.

ادامه  يو برا بردیبه سر م یهوشیتوام با متاستاز قرار دارد، در ب هیسرطان ر ییکه در مراحل انتها يماریب ـ 81
ه ک يه دردکه با توجه ب کندیفرزند او درخواست م) وابسته است. یمصنوع هی(تهو التوریبه دستگاه ونت یزندگ

 ماریبند تا را خاموش کن التوریدستگاه ونت پزشکاناو وجود دارد،  يکه به بقا یاندک دیکند و امیتحمل م ماریب
هد و دادامه  یبه زندگ التوریخود را به دست آورد و بتواند مستقل از ونت ياریهوش ماریراحت شود. اگر ب

ر دارو د یجانب يکند که خطر کوتاه شدن عمر او را به عنوان عارضه زیتجو ییدرد او دارو نیسکت يپزشک برا
 رد؟یگیپزشک تحت کدام عنوان قرار م اقدامبر داشته باشد، 

 فعال ياتاناز الف)
 اثر دوگانه ب)
 هودهیدرمان ب ج)
 با کمک پزشک یخودکش د)
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عمومی بد، عدم هوشیاري، دهیدراته و هیپوتانسیو توسط اورژانس به بیمارستان  ساله با وضعیت 92خانمی  ـ 82
ال و انفیلتراسیون منتشر ریوي است که احتم urinary tract infection (UTI)شود. بیمار داراي منتقل می

aspiration pneumonia کند. رزیدنت طب اورژانس سپسیس ناشی از را مطرح میUTI  اما را مطرح دانسته
مونی طیف براي درمان پنولبیوتیک وسیع ابه دلیل سن باالي بیمار و عدم هوشیاري وي در مورد شروع آنتی

رویی بیوتیک باالست و هم دارویی است که به کرات در بازار داآسپیراسیون مردد است. چون هم قیمت آنتی
 شود. در مورد این بیمار:نایاب می

 .س نیاز بیمار و منافع او باشدانتخاب درمان باید بر اسا الف)
 را در تجویز دارو نادیده گرفت. توان آنبیوتیک وسیع الطیف، سن او عامل مهمی است و نمیعلیرغم نیاز بیمار به آنتی ب)
 بیوتیک وسیع الطیف و هزینه آن جویا شد.باید قبل از شروع درمان نظر خانواده بیمار را در مورد شروع آنتی ج)
 کیفیت زندگی و هم پروگنوز در انتخاب درمان از عوامل تعیین کننده هستند و لذا باید حتما آنها را در نظر گرفت.سن،  د)

استخوان قرار گرفته و پس از آن بیماري عود کرده است. حال  تحت پیوند مغز AMLساله مبتال به  14دختري  ـ 83
شود و یکه در فاز پژوهشی است و فقط در قالب پژوهش به بیمار داده ماو کاندید دریافت داروي جدیدي است 

و  ق بودهدر واقع آخرین شانس بیمار است. والدین بیمار با مشارکت او در پژوهش و دریافت داروي جدید مواف
ین ر اداند اما بیمار کامال مخالف شرکت در پژوهش است. بهترین راهکار اخالقی رضایت خود را اعالم کرده

 چالش چیست؟
 باید به خواست بیمار احترام گذاشته و بیمار را در مطالعه شرکت ندهند. الف)
 توان بیمار را وارد مطالعه کرد.کند و میچون بیمار زیر سن قانونی است رضایت والدین کفایت می ب)
ر پـژوهش و مسـائل مـرتبط بـا آن می توان با استناد به رضایت والدین و بدون ارائه اطالعات کامل در مورد شرکت د ج)

 بیمار را وارد مطالعه کرد.
کسب موافقت بیمار در کنار رضایت والدین بسیار مهم است لذا باید براي ایـن امـر تـالش نمـوده و موافقـت بیمـار را  د)

 کسب کرد.

بامیالز است. او با رژیم غذایی و ساله و مبتال به بیماري نادر نقص آنزیم اورنیتین ترانس کار 18دختري  ـ 84
درمانی دعوت باشد. پزشک معالج از او براي شرکت در یک مطالعه ژنداروهاي در دسترس تحت کنترل می

کند. اما کرده است و بیمار به قصد کمک به توسعه دانش و یافتن راه حل درمانی در این مطالعه شرکت می
دار شود که پزشک معالج سهامپس از این اتفاق مشخص میشود. شرکت در مطالعه موجب مرگ بیمار می
توانست به از اقدامات زیر می کدامیکدرمانی بوده است. به نظر شما شرکتی است که طراح و مجري مطالعه ژن

 دهد؟ کاهشبهترین وجه بار اخالقی شرکت بیمار در مطالعه و مرگ ناشی از آن را 
بودن در شرکت مذکور و ارائه اطالعـات کامـل در مـورد عـوارض ناشـی از مطالعـه  دارافشاگري پزشک در مورد سهام الف)

 مذکور به بیمار
 ارائه اطالعات کافی در مورد عوارض ناشی از شرکت در این مطالعه و منافع احتمالی حاصل از آن ب)
 رسانی به بیمار در مورد فاز مطالعاتی این مداخله درمانیاطالع ج)
 ار براي شرکت در این مطالعهعدم دعوت از بیم د)
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یک داروي ضد ویروس جدید به شکل اسپري بینی قرار است با اسپري بینی دیگري که اثرات ضد ویروس  ـ 85
ونا گیري از ابتال به کرمتوسطی دارد و در حال حاضر به عنوان درمان پروفیالکسی استاندارد براي پیش

ز پایان اهفته پس  2هفته است و  2مقایسه شود. مدت مطالعه  2زمایی بالینی فاز آشود در یک کاراستفاده می
اتمام  لب بیماران پس ازغگیرند. اقرار می PCRمطالعه بیماران براي بررسی کلونیزاسیون ویروسی مورد تست 

حقق را از م گیري بیماري، اسپري داروي جدیدکنند که با توجه به شرایط همهمطالعه از محقق درخواست می
 تواند از نظر اخالقی قابل قبول باشد؟خریداري کنند. در این مورد کدام اقدام زیر می

با دریافـت مبلغـی حتی تواند دارو را استفاده از دارو در چنین شرایطی مصداق استفاده خیرخواهانه است و محقق می الف)
 به متقاضیان ارائه کند.

است و پزشک بنا به درخواسـت بیمـاران بایـد  off-labelاز داروي  شرایطی مصداق استفادهاستفاده از دارو در چنین  ب)
 دارو را رایگان در اختیار آنها قرار دهد.

 مند به استفاده از این دارو آغاز شود.مطالعه کارآزمایی بالینی با استفاده از بیماران عالقه 3باید به سرعت فاز  ج)
 یی بالینی دنبال شود تا در مورد ایمنی و اثربخشی دارو اطمینان حاصل شود.باید روال روتین کارآزما د)

قرار بگیرد. روز قبل از  lumbar punctureساله و بستري در یک بیمارستان آموزشی باید مورد  52انمی خ ـ 86
ایت عات مندرج در فرم رضانجام پروسه فرم رضایتی در این خصوص به امضاي همسر بیمار رسیده است. اطال

در  ست.ا نبسیار مختصر بوده و صرفا بیانگر مبرا بودن فرد انجام دهنده پروسه از عواقب و خطرات احتمالی آ
سطح  یابند اما بیمار اززمان مقرر رزیدنت سال سوم به همراه رزیدنت سال اول بر بالین بیمار حضور می

به  ار در موقعیت مناسب قرار گرفت رزیدنت سال سوم کار راتحصیلی آنها اطالع ندارد. پس از آنکه بیم
 4دهد بعد از انجام می LPکند و از آنجا که این اولین بار است که رزیدنت سال اول رزیدنت سال اول محول می

ر هاي زیر از نظاز گزینه کدامیکرسد. تالش ناموفق و سرانجام با مداخله رزیدنت سال سوم کار به اتمام می
 القی قابل قبول است؟اخ

 LPشد که چه کسی قـرار اسـت روند اخذ رضایت آگاهانه و محتواي آن نادرست بوده و باید در آن دقیقا مشخص می الف)
 را انجام دهد.

چون بیمارستان آموزشی است و بیمار با علم به آن به این بیمارستان مراجعه کرده اسـت و از طـرف دیگـر در غیـر از  ب)
 مکان تمرین و یادگیري براي رزیدنت وجود نخواهد داشت اشکال اخالقی وارد نیست.شرایط باال ا

 چون قصد رزیدنت آموزش و یادگیري بوده و بیمارستان آموزشی است اشکال اخالقی وارد نیست. ج)
 شد اشکال اخالقی به آن وارد نبود.اگر این اقدام با نظارت استاد مربوطه انجام می د)

کند. در سوابق این اي با سابقه سرفه مزمن به دلیل تشدید سرفه به پزشک کارخانه مراجعه میکارگر کارخانه ـ 87
بیمار تشدید سرفه به واسطه حساسیت فصلی گزارش شده است. خدمات سالمت تمامی کارگران و پرسنل 

که این مرکز متعهد هستند تا زمانیشود و کلیه پزشکان کارخانه در کلینیک اختصاصی کارخانه ارائه می
را که بیماري کارگران به صورت جدي شدت نیافته است تست پاراکلینیک اضافه براي بیماران انجام ندهند چ

ضا دهد. بیمار از پزشک تقاهاي سالمت را افزایش میمصداق تجویز غیر ضروري است و از سوي دیگر هزینه
ظر نکند. به بررسی قرار گیرد اما پزشک به واسطه تعهد خود مخالفت می کند که این بار ریه او بیشتر موردمی

 شما کدام اقدام زیر از نظر اخالقی مناسب است؟
 تواند بیمار را براي بررسی به خارج از مجموعه سازمان هدایت کند.پزشک باید به تعهد خود به سازمان عمل کند اما می الف)
 گیرد.عهد پزشک به بیمار در اولویت قرار میتعهد پزشک به سازمان نسبت به ت ب)
 هاي اضافه براي بیمار درخواست کند.پزشک باید در صورت احساس ضرورت تست ج)
 هاي اضافه اجازه بگیرد.پزشک باید در صورت احساس ضرورت از مقام مافوق خود براي انجام تست د)
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از عملکرد پزشکان معالج مورد بحث و بررسی است. دبیر کمیته توضیح  در کمیته اخالق بیمارستان یک مورد ـ 88
دهد که پزشک معالج به خواسته بیمار مردي که درخواست کرده است توسط پرستار مرد زخم بسترش می

 مارستانآمیز به بیمار گفته است که اگر مایل نیست این بیتوجهی نکرده و حتی با لحنی تمسخرپانسمان شود 
. این توانست عادالنه رفتار کندگوید پزشک معالج میند. یکی از اعضاي جلسه در تحلیل موضوع میرا ترك ک

 شهوت، دهد چنانچه افراد در قوايحق بیمار بوده است که تقاضاي پرستار همجنس را داشته باشد و ادامه می
هاي ریها وي به کدامیک از نظتوانند عادالنه رفتار کنند. به نظر شمغضب و عاقله به حد اعتدال برسند می

 اخالق استناد کرده است؟ این نظریه کیست؟
 اصالت سعادت، جان استوارت میل الف)
 اصالت وجدان، روسو ب)
 اصالت خیر، مور ج)
 نظریه مبتنی بر فضیلت، افالطون د)

گردد ولی معذلک القیدي و ضرر به غیر می بینی کند که عمل وي موجب ورودهرگاه فاعل عمل پیش ـ 89
 دهد پزشک مرتکب ............ شده است.را به طرف ارتکاب جرم سوق می انگاري اوسهل
 عدم رعایت نظامات دولتی د) عدم مهارت ج) مباالتیبی ب) احتیاطیبی الف)

 :بجز، همه موارد ذیل از فضایل محوري حرفه پزشکی است ـ 90
 ایثارگري د) قابل اعتماد بودن ج) انسجام اخالقی ب) ن بودنباوجدا الف)

 :بجز ،در مورد حرفه صحیح است» تالکوت پارسونز«اساس تعریف  همه موارد ذیل بر ـ 91
منـدي را کـه در جامعـه انجـام هـاي مشـخّص و ارزشهاي شغلی اسـت کـه در آن افـراد فعّالیـتاي از نقشمجموعه الف)

 هند.دمی
 کنند.عموماً هزینه یک زندگی را از راه آن شغل تمام وقت تأمین می ب)
هاي شغلی را در آن حرفه با تأیید رسمی این که متقاضیان هاي مختلف با نظام خود تنظیمی خود ورود به نقشحرفه ج)

 کنند.را براي پذیرفتن آن شغل دارند، کنترل می ورود مهارت و دانش الزم و مورد نظر
 .آیندهایی چون بازیگري سیرك و رفتگري حرفه به شمار میاساس تعریف پارسونز فعّالیت بر د)

هاي هروانشناسان و مورخین براي تشخیص اینکه چه هنجارها و دیدگا شناسان،تالش انسان شناسان، جامعه ـ 92
کم بر آنها و یا هاي مأموریّت سازمانی نهادها و مقررات حااي، اعالمیههاي حرفهنامهها، نظاماي در حرفهاخالقی

 گیرد؟قرار میزیر هاي از حیطه کدامیک هاي عمومی وجود دارند؛ در حوزهسیاست
 اخالق مشترك د) فرااخالق  )ج اخالق توصیفی ب) اخالق هنجاري الف)

ل آشکاري بر ابتالي وي به بیماري روانی جدي وجود ندارد، درباره فرد مسلمان بالغی که خودکشی کرده و دلی ـ 93
 از موارد زیر درست است؟ کدامیک

 نیاز به نماز میت ندارد. الف)
 از دین اسالم خارج شده است. ب)
 .تغسیل و تکفین او واجب نیست ج)
 .عمل او از مصادیق فسق است د)

 شود؟شناخته می» ظنی السند، قطعی الدالله«از منابع فقه، عموماً تحت عنوان:  کدامیک ـ 94
 عقل د) سنت  )ج اجماع ب) کتاب خدا الف)
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 هاي زیر از اهمیت بیشتري برخوردار است؟از گزینه کدامیکدر مفهوم رضایت آگاهانه   ـ 95
 شود.باید اطالعات به درستی توسط بیمار درك  الف)
 باید کتبی باشد. ب)
 باید کامالً دقیق و فنی نوشته شود. ج)
 الزم است توسط دو شاهد امضا شود. د)

کند مثبت شده یک فلوي نفرولوژي که در بخش دیالیز یک بیمارستان دولتی کار می Cژن هپاتیت تست آنتی ـ 96
 فکري از متخصص عفونیکند. براي هماي خود مقاومت میهاي حرفهاست اما در مقابل محدود کردن فعالیت

طه رسانی در این مورد به افراد مسئول مربوکند. توصیه متخصص عفونی اطالعبیمارستان درخواست کمک می
 کند که راز اوکند و از متخصص عفونی هم تقاضا میدر بیمارستان است اما فلوي مربوطه همچنان مقاومت می

 است؟ نادرستاز موارد زیر از نظر اخالقی  امیککدرا فاش نکند. 
چون خطر انتقال عفونت به بیماران توسط فلوي نفرولوژي باال است متخصـص عفـونی بایـد او را بـه افشـاي موضـوع  الف)

 تشویق و ترغیب کرده و براي حل این مسئله کمک کند.
هـاي فلـوي خصـوص محـدود کـردن فعالیت متخصص عفونی موظف بـه رازداري نیسـت و بایـد اقـدامات الزم را در ب)

 نفرولوژي انجام دهد.
چون فلوي نفرولوژي به صورت خودجوش مسئله را با او در میان گذاشته در صورت عدم تمایـل او متخصـص عفـونی  ج)

 موظف به افشاگري نیست.
 فلوي نفرولوژي موظف است مشکل را به مقامات مسئول بیمارستان گزارش کند. د)

 کند؟از اقدامات زیر بهتر نقش تصمیم گیرنده جایگزین را مشخص می کدامیک ـ 97
 توضیح دادن پالن درمانی پزشک براي خانواده بیمار الف)
 هاي خانواده بیمار به تیم درمانانتقال خواسته ب)
 هاي بیمارکمک به ارتباط بین پزشک و بیمار و توجه به خواسته ج)
 هاي بیمار آگاه استبراي بیمار چون بهتر از خواستهگیري تصمیم د)

ور مرسوم شود چه آاي الزامنان به عنوان قاعدهآاي که به تدریج و خودبخود میان همه مردم یا گروهی از قاعده ـ 98
 نام دارد؟

 قیاس د) وحدت رویه ج) عرف ب) رویه قضایی الف)

 :به جز ،ارد زیر در بحران ناشی از پاندمی بیماري حاد مطرح استهمه مو ـ 99
 انگ اجتماعی و هیستري جامعه الف)
 تعهد پزشک به کمینه کردن رنج براي بیمار منفرد خود ب)
 هاي فردي و مصالح عمومیوجود تنش بارز بین حقوق و آزادي ج)
 مراقبت سالمت در زمان پاندمیوظیفه سازمان در ارتقاء ایمنی کارکنان دخیل در ارائه  د)

هاي شریان مزانتریک را قطع نموده که منجر به جراح در حین جراحی بر روي روده بیمار، یکی از شاخه ـ 100
 ایسکمی روده و برداشتن قسمتی از آن گردیده است. در این مورد کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

 پرداخت دیه است.به هر حال جراح ضامن  الف)
 در صورتی ضامن پرداخت دیه نیست که قبل از عمل از بیمار رضایت گرفته باشد. ب)
 در صورتی ضامن پرداخت دیه نیست که تقصیري مرتکب نشده باشد. ج)
براي عدم لزوم پرداخت دیه باید دالیل متعددي از جمله رعایت مقررات پزشکی، اخـذ رضـایت و عـدم تقصـیر وجـود  د)

 باشد. داشته
 موفق باشید

www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in


	143
	143-



