
 

بولقلا  نئمطت  هللاركذب  الا 

يكشزپ شزومآ  نامرد و  تشادھب ، ترازو   

 

( هژیو یاهتبقارم  )
نمهب 1396

بلطواد  تاصخشم 
 : يگداوناخ مان  102مان و   : تالاوس دادعت 

 : تراك 21هرامش  تاحفص : دادعت   
 : يیوجشناد ھقیقدهرامش   120 يیوگخساپ :  نامز   

 

 

 

 

 

 

 : مهم تاركذت 
.دامن باختنا  تسا  نكمم  خساپ  نيرتهب  هك  ار  يا  هنيزگ  اهنت  لاوس  ره  يارب  - 

.درادن  يفنم  هرمن  نومزآ  نيا  - 
هورگ فورح  اب  ار  دوخ  همانخساپ  هورگ  فورح  هداد و  رارق  يسررب  دروم  تقد  هب  تاحفص  تالاوس و  دادعت  رظن  زا  ار  تالاوس  هچرتفد  ييوگخساپ ، عورش  زا  لبق  - 

يضارتعا هنوگ  چيه  نومزآ  ناياپ  زا  سپ  تروصنيا  ريغ  رد  .ديهد  عالطا  هسلج  نيلوئسم  هب  لاكشا  هنوگره  دوجو  تروص  رد  .ديهد  تقباطم  فلا و ب )  ) هچرتفد
.دش دهاوخن  هتفريذپ 
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دادعت 100)  ) هژیو یاه  تبقارم 

نایرـش۱) رد  رتتاک  نتـشاذگ  تهج  شالت  میا  هتفرگ  لایرترآ  رتتاک  یراذـگراک  هب  میمـصت  نوخ  راشف  موادـم  شیاپ  هب  زاین  لیلد  هب  یرامیب  رد 
کیتورلکساورتآ کالپ  نویـسازیلوبمآ  هضراع  اب  رتشیب  لامتحا  اب  لحم  مادک  رد  رتتاک  نتـشاذگ  هب  مادقا  .تسا  هدوب  قفومان  هفرطود  لایدار 

؟ تسا هارمه 

 

( لارومففلا نایرش 
رانلواب) نایرش 
لایکاربج) نایرش 
یرالیزگآد) نایرش 

(۲PiCCO (Pulse Contour Cardiac Output شور اب  گـنیروتینام  تحت  یبلق  هد  نورب  شیاـپ  هب  زاـین  لـیلد  هب  هلاـس  یرامیب 60 
؟ تسا هارمه  یرتمک  یاطخ  لامتحا  اب  رامیب  یبلق  هد  نورب  یریگ  هزادنا  ریز  تالاح  زا  کیمادک  رد  .دراد  رارق   Monitoring)

 

( Sepsisفلا
دیدشب) یدراک  یکات 
یمتیرآج)
یبلقد) هد  نورب  دیدش  شهاک 

رد۳) ریز  یاـه  هنیزگ  زا  کیمادـک  .دوش  یم  هدافتـسا   (Chest-X-Ray) هنیـس هسفق  سکع  زا  ًالومعم  یویر  داـح  مدا  صیخـشت  روظنم  هب 
؟ تسا تسردان  شور  نیا  یصیخشت  تردق  یاه  تیدودحم  صوصخ 

 

( .تسافلا شزرا  اب  دشاب  دصرد  زا 50  شیب  یویر  بآ  شیازفا  هکیتروص  رد  طقف 
.درادب) دوجو  لوئولآ  لخاد  یزیرنوخ  اب  هابتشا  ناکما 
.درادج) دوجو  هابتشا  ناکما  هدش  هدافتسا  هعشا  رادقم  ریثأت  تحت 
.درادد) دوجو  دایز  مهافت  مدع  فلتخم  یاه  هدننک  هدهاشم  نیب 

رد۴) پوکـسودیالگ ) دـننام   ) دـشاب یم  ولج  تمـس  هب  دایز  هیواز  یاراد  اهتنا  رد  پوکـسوگنرال  هغیت  هک  یعون  زا  پوکـسوگنرالوئدیو  دروم  رد 
؟ دراد یرتمک  دربراک  هغیت  عون  نیا  ریز  تالاح  زا  کیمادک 

 

( ناریگارففلا هب  شزومآ 
رامیبب) ندرگ  تکرح  رد  تیدودحم 
کفج) ندوب  کچوک 
ناهدد) ندش  زاب  رد  تیدودحم 

(۵(Fenestrated) راد خاروس  مویلتودنا  یاراد  ریز  یاه  ناگرا  زا  کیمادک  فلتخم ، یاهناگرا  رد  قورع  مویلتودنا  نامتخاس  توافت  هب  هجوت  اب 
؟ دنشاب یم 

 

( تالضعفلا
یدنویپب) تفاب 
هیرج)
هدورد) طاخم 
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دیفس۶) یاه  لوبلگ  شیازفا  نوخراشف و  شهاک  بت و  اب  تسا  هدوب  لرتنک  تحت  وراد  اب  هک  یبلق  نمزم  ییاسران  هقباس  اب  هلاس  یرامیب 55 
تسا ریز  رارق  هب  نوخ  یاهزاگ  تست  هجیتن  .تسا  هدرک  هعجارم  سناژروا  هب  نوخ 

PH=7.43   ,   PCo2=42mmHg   ,   HCo3-=26meq/lit   ,   PO2=60mmHg   ,   Cl-=85   ,   Na+=139meq/lit
؟ تسا رت  لمتحم  رامیب  نیا  رد  زاب  دیسا و  لالتخا  مادک 

 

( کیلوباتمفلا زولاکلا  کیلوباتم +  زودیسا 
کیلوباتمب) زولاکلا 
کیلوباتمج) زودیسا  یسفنت +  زولاکلا 
کیلوباتمد) زودیسا 

(۷CPDA-1 (Citrate Phosphate dextrose adenine درادناتسا   طیحم  رد   packed cell تروص هب  ار  هدش  ادها  نوخ  هکیتروص  رد 
یلیم بسح  رب  نوخ  نیا  یامسالپ  رد  میساتپ  تظلغ  زور  یاهتنا 35  رد  .دور  یم  الاب  نوخ  هسیک  رد  میساتپ  تظلغ  جیردت  هب  میهد  رارق   1)

؟ تسا رت  کیدزن  ددع  مادک  هب  رتیل  رد  نالاو  یکا 

 

( 20فلا
40ب)
60ج)
80د)

ریغ۸) یزیرنوخ  زا  حارج  یحارج ، لمع  نیح  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  دبک  دنویپ  یحارج  لمع  تحت  یدبک  نمزم  ییاسران  لیلد  هب  هلاس  یرامیب 45 
MA ندوـب مک  ندوب R Value و  لامرن  هدـنهد  ناشن   thromboelastography تست هجیتن  .دراد  تیاکـش   (oozing) لرتنک لباق 
اب ریز  دراوم  زا  کیمادک  زیوجت  میشاب  هتـشاد  نانیمطا  اه  تکالپ  درکلمع  دادعت و  زا  هک  یتروص  رد  .دشاب  یم   (Maximum Amplitude)

؟ دوشیم یحارج  رد  لکشم  ندش  فرطرب  ثعاب  یرتشیب  تعرس 

 

( Fresh Frozen Plasmaفلا
Cryo perecipitateب)
Fibrinogenج)
Protamineد)

حطس۹) شهاک  دردرـس ، مئالع  اب  تسا  هدوب  یکاروخ  نیرافراو  اب  نامرد  تحت  یعونـصم  یبلق  هچیرد  نتـشاد  لیلد  هب  هک  هلاس  یرامیب 65 
هدهاشم همجمج  لخاد  عیسو  یزیرنوخ  هدش  ماجنا  نکـسا  یت  یـس  رد  .تسا  هدش  یرتسب  سناژروا  رد  مادنا  هفرط  کی  جلف  یرایـشوه و 

کی   PCC (Prothrombin Complex Concentrate) و (FFP) هزات دمجنم  یامسالپ  اب  نامرد  نیب  میهاوخب  هکیتروص  رد  .دوش  یم 
؟ دشاب یم   FFP شور بیاعم  ءزج  ریز  دراوم  زا  کیمادک  مینک  باختنا  ار  نامرد 

TRALI=Transfusion Related Acute Lung Injury

 

( یسرتسدفلا رد  تیدودحم 
ینوخب) یاهیرامیب  لاقتنا  رتشیب  رطخ 
روتکاف VIIج) نادقف 
زوربد) رتشیب  لامتحا   TRALI
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شقن۱۰) .تسا  هدرک  هعجارم  یناوختـسا  نمزم  دیدش و  درد  لیلد  هب  ناوختـسا  هب  زاتـساتم  تاتـسورپ و  ناطرـس  هقباس  اب  هلاس  یرامیب 75 
؟ تسا هدش  صخشم  رتمک  رامیب  نیا  درد  لرتنک  رد  ریز  ینامرد  یاهشور  زا  کیمادک 

 

( ینیکستفلا یپارتویدار 
یکاروخب) نوزاتمازگد 
اهدیئویپاج) یدیئورتسا و  ریغ  یباهتلا  دض  یاهوراد  بیکرت 
ینومروهد) نامرد 

تسا۱۱) ریز  حرش  هب  رامیب  یتایح  مئالع  تسا  هدش  لقتنم  سناژروا  هب  یزغم  مسیرونآ  یگراپ  تلع  هب  هلاس  یرامیب 40 
HR=65   ,   BP=80/50mmHg   ,   RR=8   ,   T=37   ,   GCS=8

تسا ریز  حرش  هب  رامیب  تاشیامزآ 
BS=100   ,   PH=7.35   ,   PaO2=80   ,    PaCO2=45   ,   HCO3=20

لـصتم روتالیتنو  هب  هدش و  هبوتنا  رامیب  دنک  یم  ادیپ  یرایـشوه  حطـس  شهاک  هدش و  عطق  رامیب  یدوخبدوخ  سفنت  تعاس  کی  ضرع  رد 
تسا ریز  حرش  هب  نویسابوتنا  زا  سپ  رامیب  یتایح  مئالع  دوش  یم 

GCS=3   ,   RR=0   ,   HR=50   ,   BP=60/40mmHg
؟ دوش ماجنا  دیاب  مادقا  مادک  یزغم  گرم  یارب  رامیب  یسررب  زا  لبق 

 

( یزغمفلا مدا  شهاک  یارب  کینوترپیه  میدس  زیوجت 
هب 120ب) نوخ  دنق  شیازفا  یارب  یدیرو  دنق 
هب 100ج) کیلوتسیس  راشف  شیازفا  یارب  نیرفن  یپا  رون  زیوجت 
یزغمد) مدا  شهاک  یارب  نوزاتمازگد  زیوجت 

هرپ۱۲) یاـهوراد  زیوـجت  زا  سپ  دریگ  رارق  یموـمع  یـشوهیب  تحت  تسا  رارق  یموتکدـناپآ  لـمع  تـهج  یمرگوـلیک  و 60  هلاـس  رامیب 50 
یلیم مویروکارتآ 30  مرگ  یلیم  لاتنپویت 300  لماش  نشکادنیا  یاهوراد  مرگورکیم  لیناتنف 100  مرگ و  یلیم  مالوزادیم 2  نویساکیدم 
هقیقد دوش 5  یم  هدافتسا  تعاس  رد  مرگ  یلیم  لوفوپورپ 500  زا  یشوهیب  یرادهگن  یارب  دوش  یم  زیوجت  مرگ  یلیم  ناکودیل 60  مرگ و 

دوش یم  دیدش  یدراک  یکات  نوخ و  راشف  دیدش  تفا  راچد  رامیب  یحارج  عورش  زا  دعب 
BP=50/30 mmHg    ,   HR=180/min 

؟ تسیچ نامرد  نیرتهب  تسا و  هدوب  لکشم  نیا  تلع  نیرتشیب  دروم  مادک   

 

( نیرفنفلا یپا  مویروکارتآ – 
نوزیتروکوردیهب) لاتنپویت – 
نوزیتروکوردیهج) لوفوپورپ – 
نیرفند) یپا  شکتسد –  سکتال 

درد۱۳) شهاک  یارب  تسا  هدش  یرتسب  یموتکتسیس  هلک  لمع  تهج  زور  رد  مرگ  یلیم  نوداتم 10  ینالوط  فرصم  هقباس  اب  یا  هلاس  رامیب 60 
؟ تسا رتبسانم  رامیب  نوداتم  هب  درد  دض  یوراد  مادک  ندرک  هفاضا  رامیب  لمع  زا  سپ 

 

( نیفرومفلا
لودامارتب)
کالوروتکج)
لتوپآد)

3 ?? 21

www.konkur.in

forum.konkur.in



ثعاب۱۴) ریز  تامادـقا  زا  کیمادـک  دراد  رارق  یکیناکم  هیوهت  تحت  تسا و  هبوتنا  هک  هژیو  یاهتبقارم  شخب  رد  یرتسب  هلاـس  رامیب 65  کی  رد 
؟ دوش یمن  روتالیتنو  هب  هتسباو  تنوفع  زا  یریگولج 

 

( تیفلارکوسفلا یاجب  لوزاتنپ  زا  هدافتسا 
هجردب) الابرس 30  نشیزوپ 
کیتولگارپوسج) نشکاس  تروپ  اب  هشارت  هلول 
نیدیزگهرلکد) اب  ناهد  یوشتسش 

هک۱۵) یتروص  رد  هلرتنک  سفنت  تحت  هلاس  یرامیب 45  رد 
FIO2=60%   ,    PaO2=60torr   ,   Mean air way pressure=30cmH2O

.دینک هبساحم  ار  نویسانژیسکا  سکدنا  دشاب 

 

( 10فلا
20ب)
30ج)
40د)

هویج۱۶) رتمیلیم  رامیب 55  ینایرش  نژیسکا  راشف  دراد  رارق  یکیناکم  هیوهت  تحت  سفن  یگنت  تلع  هب  رنوملوپ  نویسناترپیه  هقباس  اب  یرامیب 
دنچ زا  سپ  .تفاـی  شیازفا  هویج  رتمیلیم  هب 85  ینایرش  نژیـسکا  راشف  دش و  عورـش  یقاشنتـسا  دیاسکا  کیرتین  رامیب  یارب  دشاب  یم 

حرطم رتشیب  لماع  مادک  .تشادن  دوجو  یلکشم  روتالیتنو  متـسیس  رد  دش ، دح 60  ات  ینایرش  نژیسکا  تفا  زونایـس و  راچد  رامیب  تعاس 
؟ تسا

 

( یبلقفلا هد  نورب  تفا 
مساپساوکنوربب)
یمنیبولگومهتمج)
تناشد) شیازفا 

؟۱۷) دوش یم  داجیا  یرتکاب  مادک  طسوت  رتشیب  رس  یامورت  نودب  رامیب  رد  هژیو  یاهتبقارم  شخب  رد  ییایرتکاب  تیژننم 

 

( هینومونپفلا الیسبلک 
هینومونپب) کوکوتپرتسا 
سوئرواج) کوکولیفاتسا 
سیلیباریمد) سوئتورپ 

.دامن۱۸) هبساحم  مرگ  بسح  رب  ار  دارگیتناس  هجرد  بت 39  اب  هلرتنک  سفنت  تحت  یمرگولیک  رامیب 70  ژاواگ  یارب  هنازور  زاین  دروم  نیئتورپ 

 

( 150فلا
120ب)
90ج)
60د)
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تسا۱۹) هدش  نوخ  نبرک  دیسکا  ید  شیازفا  راچد   Lung protective strategy زا هدافتسا  هارمه  هک  یسفنت  داح  ییاسران  هب  التبم  رامیب 
؟ تسا حیحص  دروم  مادک  دوش ، یم  عورش   ECCOR extra corporal co2 removal اب نامرد 

 

( .دوشفلا یم  نویسانژیسکا  شیازفا  ثعاب  نبرک  دیسکا  ید  عفد  رب  هوالع  متسیس  نیا 
.دنکب) یم  مهارف  ار  هاگتسد  یارب  مزال  نایرج  یلومعم  زیلاید  رتتاک 
.تساج) یرکیپ  نورب  نوخ  شدرگ  زا  رتمک  مزال  نوخ  نایرج  نبرک  دیسکا  ید  رتعیرس  کیتنیک  تلع  هب 
.تساد) زاین  دروم  یرتشیب  نیراپه  یرکیپ  نورب  نوخ  شدرگ  هب  تبسن  رتمک  نوخ  نایرج  هب  هجوت  اب 

متیر۲۰) تشگزاب  کوش  یویر و  یبلق  ایحا  زا  سپ  دوش ، یم  ضبن  نودـب  ینطب  یدراک  یکات  راـچد  هژیو  یاـهتبقارم  شخب  رد  هلاـس  رامیب 55 
تسا ریز  حرش  هب  ایحا  زا  دعب  یتایح  مئالع  دوش  یم  داجیا  یدوخبدوخ 

BP=80/50 mmHg   ,   HR=55/min   ,   RR=10/min
؟ تسین بسانم  رامیب  یارب  مادقا  مادک  ایحا  زا  دعب  هلصافالب 

 

( نیرفنفلا یپا  نویزوفنا  اب  زا 60  رتالاب  ینایرش  طسوتم  راشف  ظفح 
ریز 30ب) یمدزاب  یاهتنا  نبرک  یسکا  ید  اب  زغم  مدا  شهاک  یارب  نویسالیتنورپیه  زا  هدافتسا 
نیرفنج) یپا  رون  نویزوفنا  اب  زا 60  رتالاب  ینایرش  طسوتم  راشف  ظفح 
یقورعد) لخاد  مجح  ناربج  یارب  تاتکال  رگنیر  ای  نیلاس  لامرن  زیوجت 

؟۲۱) تسا رتبسانم  نامرد  مادک  تسا  هدش  هدعم  یزیرنوخ  راچد  هک   DIC هب التبم  رامیب  نامرد  دروم  رد 

 

( F VIIIفلا
FFPب)
aPCCج)
F IX Concentrateد)

.تسا۲۲) هدومن  هعجارم  لبق  زور  زا 5  زرل  بت و  طلخ و  هفرس  تیاکش  اب  هلاس  رامیب 45 
.دوشیم هدهاشم   Consolidation of RLL  رامیب هنیـس  هسفق  یفارگ  رد  . T=39 , RR=35 , PR=120 , BP=90/50 سناژروا رد 

؟ دشاب یو  رد  باهتلا  تدش  هناشن  دناوت  یم  شیامزآ  مادک 

 

( ESRفلا
مرسب)  IgM حطس
حطس Procalcitoninج)
تست PCRد)

؟۲۳) دراد یرتمک  کسیر  یرادراب  رد  لیذ  یاهکیتویب  یتنآ  زا  کیمادک  فرصم 

 

( Vancomycinفلا
Nitroforantoinب)
Streptomycinج)
Linezolidد)

؟۲۴) تسا رت  هدننک  نعت  هتفای  مادک  رشتنم  ییادیدناک  تنوفع  هب  التبم  رامیب  رد 

 

( یرمفلا زا  چراق  ندش  ادج 
یرارداب) رتتاک  کون  رد  چراق  دوجو 
تست β-Glucanج)
مشچد) هت  تاعیاض  ندش  هدید 
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؟۲۵) تسا رتبسانم  ینامرد  شور  مادک   Invasive Aspergillosis مجاهم سیزولیژرپسآ  هب  التبم  رامیب  هیلوا  نامرد  دروم  رد 

 

( Caspofunginفلا
یحارجب) مادقا 
Voriconazoleج)
Itraconazoleد)

رتبسانم۲۶) مادقا  مادک  .ددرگ  یم  هدهاشم  یو  کیفارگویدراک  ورتکلا  یامن  .تسا  هدومن  هعجارم  لبق  هتفه  ود  زا  سفن  یگنت  اب  هلاس  یاقآ 65 
؟ تسا

 

 

( یبلقفلا شزرو  تست 
مویلاتب) نکسا 
یفارگویژنآج) یت  یس 
نیریسیلگورتیند) لاروتم و  اب  نامرد 

هعجارم۲۷) سناژروا  هب  دیدش  هفرـس  یکرچ و  طلخ  شیازفا  سفن ، یگنت  اب   40 pack-year نازیم هب  راگیس  فرصم  هقباس  اب  هلاس  یاقآ 75 
بسانم قوف  تالمح  زا  یریگولج  یارب  مادقا  مادک  .دهد  یم  هتـشذگ  لاس  رد  ار  هباشم  تالمح  تلع  هب  یرتسب  راب  هس  هقباس  .تسا  هدومن 

؟ تسین

 

( نولوزیندرپ mg/d 15فلا موادم  فرصم 

رابب) هس  یزور  یقاشنتسا  نوزاتولکب  زا  هدافتسا 
ازناولفنآج) نسکاو  هنایلاس  حیقلت 
نیسیامورتیزآ mg/d 250د) زیوجت 

یاهدردرـس۲۸) زین  باوخ و  نیح  هژیو  هب  هنپوترا  یتیلاـعف و  سفن  یگنت  هقباـس  وا  .دـیامن  یم  هعجارم  یگدوـلآ  باوـخ  اـب  هلاـس  مناخ 37 
: یو یسررب  رد  .دهد  یم  ار  یهاگحبص 

Wt=85Kg  ,   Ht=154cm  ,   Cyanotic but well hydrated mucosa  ,   RR=14/min   ,   PR=65/min   ,   T=37.4°c  
,    PB=140/90mm/Hg
ABG: PH=7.42   ,   PCO2=48   ,   HCO3=29   ,   PO2=58

؟ تسین بسانم  مادقا  مادک 

 

( Lung perfusion scanفلا
Chest X-Rayب)
Pulmonary Function Testsج)
Polysomnographyد)
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اب۲۹)  ) PO2=55mm/Hg یو یسررب  رد  .ددرگیم  یسفنت  سرتسید  راچد  هژیو  شخب  رد  تیتسیس  هلوک  یحارج  لمع  لابندب  هلاس  مناخ 56 
؟ تسا رت  بسانم  رامیب  نیا  رد  هیلوا  مادقا  مادک  .ددرگ  یم  هدهاشم  نیتیر  دعاوق  رد  یبسن  سپالوک  هنیس  هسفق  یفارگ  رد  (. FIO2=0.6

 

( زا Open lung strategyفلا هدافتسا  نویسابوتنا و 
کیترویدب) زیوجت 
دردج) شهاک  یمجاهت و  ریغ  هیوهت  زا  هدافتسا 
مکشد) لخاد  یسررب  ددجم و  یحارج  لمع 

هیوهت۳۰) تحت  یرتـسب و   ICU رد یـسفنت  سرتسید  اب  تسا ، هدوب  لـبق  زور  زا 5  یراردا  تنوفع  ییاپرـس  نامرد  تحت  هک  هلاـس  مناخ 85 
: هدش ماجنا  یسررب  رد.دریگ  یم  رارق  یمجاهت 

RR=35/min  ,   PR=120/min   ,   T=39.0ºc   ,   BP=80/60mmHg   ,   Wt=60kg
ABG: PH=7.25   ,   PCO2=35   ,   PO2=55mm/Hg   ,   HCO3=15

: هنیس هسفق  یفارگ 

؟ تسا حیحص  هنیزگ  مادک  رامیب  نیا  دروم  رد   

 

( .تسافلا بسانم   plateau pressure=35
.دبایب) همادا  اموادم   FIO2=0.7 احیجرت
.تساج) بسانم   Mean arterial pressure=45 mm/Hg
تساد) لوبق  لباق   Tidal volume=360 cc

یسررب۳۱) رد  .ددرگ  یم  یـسفنت  سرتسید  راچد  تسا ، هدش  یرتسب  هژیو  یاهتبقارم  شخب  رد   Multiple Trauma لیلدب هک  هلاس  یاقآ 55 
: هدش ماجنا 

RR=25/min   ,   T=37.5ºc   ,   PR=105/min   ,   BP=110/80mmHg
ABG: PH=7.30   ,   PO2=55mmHg   ,   PCO2=49mmHg   ,   HCO3=18

؟ تسا یمجاهت  ریغ  هیوهت  عورش  یاه  نویساکیدنا  وزج  لیذ  دروم  مادک 

 

( تروصفلا هب  امورت 
رامیبب) رد  زودیسا  دوجو 
زورب Unstable Anginaج)
هدعمد) داح  یزیرنوخ 
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؟۳۲) دوش یم  هدید  ریز  تالالتخا  زا  کیمادک  زا  یشان  یاموک  رد   Multifocal Myoclonus دوجو

 

( یمروافلا
هچخمب) یمکسیا 
Subarachnoid Hemorrhageج)
Temporal lobe epilepsyد)

(۳۳، نیـسیاموکناو اب  ناـمرد  تحت  تسا و  هدـش  یرتسب   ICU شخب رد   sepsis صیخـشت اب   CAD تباید و هقباس  اـب  هلاـس  مناخ 87 
: تاشیامزآ .دوش  یم   Creatinine و BUN شیازفا راچد  یفارگویژنآ  ماجنا  زا  سپ  زور  هس.دشاب  یم  نیسیرتوفمآ  نیساسکولفورپیس ،

BUN=75   ,   Cr.=2.9   ,   Na=137   ,   K=3.5   ,   Mg=1.5   ,   Ca=7.2   ,   Alb=3.2
Urine output=3500cc/24 Hrs

؟ تسیچ هدمآ  دیدپ  هضراع  تلع 

 

( نوخفلا راشف  تفا  sepsis و 
بجاحب) هدام 
نیسیاموکناوج)
نیسیرتوفمآد)

؟۳۴) تسا حیحص  داح  تیتارکناپ  ضراوع  نامرد  دروم  رد  هلمج  مادک 

 

( .تسافلا یحارج  سارکناپ ، لیرتسا  زورکن  یارب  یباختنا  نامرد 
.تساب) تسیسودوس  داح ، تیتارکناپ  هضراع  نیرت  عیاش 
.دهدج) یم  خر  یرتسب  نارامیب  زا  دصرد  کی  زا  رتمک  رد  یناتسرامیب  یاه  تنوفع 
.تساد) صیخشت  لباق  رتنازم  یفارگویژنآ  اب  مسیرونآودوس  ریظن  هدنشک  یقورع  ضراوع 

رد۳۵) .تسا  هدـش  داجیا  سرتسا  لابندـب  تالمح  نیا  ناهارمه  هتفگ  هب  .تسا  هدـش  هدروآ  سناژروا  هب  یجنـشت  تاکرح  اب  هلاـس  مناخ 22 
یم ماجنا  زین  مادنا  راهچ  کیرتمیسآ  تاکرح  نمض  رد  .دنک  یم  تمواقم  اهکلپ  ندرک  زاب  لباقم  رد  یلو  دسر  یم  رظن  هب  زوتاموک  رامیب  هنیاعم 

؟ تسین حیحص  ریز  هیلوا  تامادقا  زا  کیمادک  .تسا  هدوب  یعیبط  یلبق   EEG شرازگ .دهد 

 

( ماجنا Video-EEG monitoringفلا
نیپزامابراکب) اب  نامرد  عورش 
دونفساج) یاهدیل  اب   EEG
مرسد) نیتکالورپ  یریگ  هزادنا 

؟۳۶) دشاب یم   Acute Ischemic Stroke هب نایالتبم  رد   rtPA فرصم نویساکیدنا  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
(r-tPA: Recombinant tissue plasminogen activator)

 

( میالعفلا عورش  زا  هلصاف  تعاس   3
ریخاب) یبلق  هتکس  هقباس 
یزغمج) هتکس  فیفخ  میالع 
اموکد) دوجو 
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؟۳۷) تسین کیتاتسوترا  نویسناتوپیه  للع  زا  کیمادک 

 

( موتیسومورکوئففلا
میساتپب) دیدش  دوبمک 
گنیشوکج) مردنس 
تیدراکویمد)

هام۳۸) ار 1.5  ینیبود  هزور  دوزیپا 10  کی  هقباس  .تسا  هدومن  هعجارم  لبق  هتفه  کی  زا  پچ  یناقوف  مادنا  فعض  تیاکـش  اب  هلاس  مناخ 22 
؟ تسا مادک  وا  یارب  یدعب  مادقا  .دهد  یم  زین  لبق 

 

( تسارتنکفلا اب  زغم  نکسا  یت  یس 
Brain MRIب)
تست Angiotensin Converting Enzymeج)
تست VDRLد)

یم۳۹) یروگیلوا  مکـش و  عاستا  راچد  هژیو  یاهتبقارم  دحاو  رد  شریذـپ  زا  سپ  تعاس  یمکـش و 24  یحارج  لمع  بقاعتم  یا  هلاس  درم 40 
زا کی  مادک  .تسا  رادـیاپ  کیمانیدومه  رایـشوه و  رامیب  .تسا   22mmHg یزکرم دـیرو  راشف  یمکـش 25mmHg و  لخاد  راشف  .دوش 

؟ دینک یم  هیصوت  ادتبا  رد  ار  ریز  تامادقا 

 

( راردافلا یرارقرب  یارب  کیتروید  زیوجت 
هیلکب) نویزوفرپ  شیازفا  یارب  دولاتسیرک  قیرزت 
نویسرپمکدج) یارب  لمع  قاطا  هب  رامیب  مازعا 
ینیبانیبد) عیام  ییاج  هب  اج  یارب  نیموبلآ  زا  هدافتسا 

؟۴۰) دشاب یمن  حرطم   ICU MODEL رد هیلوا  یمکش  نامتراپمک  مردنس  ییوگشیپ  یارب  ریز  یاهریغتم  زا  کی  مادک 

 

( L 7.5 فلا دولاتسیرک > 
یامد ≤ C°34ب)
نیبولگومه ≤ 8gm/dLج)
زاب 12mEq/L ≤ (BD)د) دوبمک 

وراد۴۱) نیا  زا  هدافتـسا  ماگنه  رد  ندب ) نزو  مرگولیک  ره  ءازا  هب  مرگ  یلیم  کی  زا  رتمک   ) نیماتک ناپ  یاهزود  ضراوع  تاریثأت و  صوصخ  رد 
؟ تسا حیحص  ریز  یاه  هنیزگ  زا  کیمادک  هژیو  یاهتبقارم  شخب  رد  یرتسب  نارامیب  رد 

 

( .تسافلا  NMDA یاه هدنریگ  یتباقر  ریغ  هدننک  کولب 
.دوشب) یم  یتخانش  تالالتخا  ثعاب 
.دوشج) یم  ندید  سوباک  مهوت و  ثعاب 
.دوشد) یم  یشراوگ  ضراوع  ثعاب 

؟۴۲) تسا حیحص  ریز  یاه  هنیزگ  زا  کیمادک   ICU رد یرتسب  نارامیب  رد  هدافتسا  ماگنه  هب  نوداتم  یتخانشوراد  تایصوصخ  دروم  رد 

 

( .درادفلا رثا  یدیئوپا  یاه  هدنریگ  یور  رب  ًافرص 
.دربب) الاب  ار  وراد  زود  هنازور  ناوت  یم  بسانم  زود  نعت  یارب 

.تساج) نآ  یدرد  یب  رثا  رثکادح  اب  نامزمه  نآ  یسفنت  بوکرس  رثا  رثکادح 
.دوشد) یم  تیمورحم  مئالع  ثعاب  نآ  یناهگان  عطق  ینالوط ، فرصم  زا  سپ 
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زود ۴۳20) اب   Rivaroxaban یوراد اب  نامرد  تحت  یعونصم  یبلق  هچیرد  نتـشاد  لیلد  هب  یدبک  نمزم  ییاسران  هقباس  اب  هلاس  یرامیب 55 
دیدش یزیرنوخ  زا  .تسا  هتـشادن  یـشراوگ  یتحاران  زا  یا  هقباس  هک  رامیب  سناژروا  هب  هعجارم  زا  لبق  تعاس  کی  .دراد  رارق  زور  رد  مرگ  یلیم 

بلق 120 نابرض  هویج و  رتم  یلیم  رامیب 100/70  نوخراشف  سناژروا  هب  هعجارم  ماگنه  رد  .دنک  یم  تیاکش  ینوخ  غارفتـسا  تروص  هب 
؟ دراد یرتمک  تیمها  ریز  هنیزگ  مادک  رامیب  نیا  تیریدم  رد  .دشاب  یم  هقیقد  رد 

 

( نوخفلا تاعیام و  اب  ءایحا 
حیحصت INRب)
سناژرواج) یپوکسودنا 
PCC)د)  ) هدش ظیلغت  نیماتورپ  سکلپمک  زیوجت 

ینامرد۴۴) مادقا  مادـک  دوش  یم  یناقوف  یـشراوگ  یزیرنوخ  راچد  کیتپپ  رـسلوا  هقباس  اب  هژیو  یاهتبقارم  شخب  رد  یرتسب  هلاس  یرامیب 45 
؟ تسا رتبسانم  یو  یارب 

 

( لوزارپوتنپفلا نویزوفنا 
دیاتوئرتکواب) نویزوفنا 
یدیروج) دیمارپولکوتم 
یدیرود) نیمآ  سنارت 

؟۴۵) دراد یرتشیب  تیولوا  یو  یارب  ینامرد  ای  یصیخشت  مادقا  مادک  دوشیم  دیدش  یژاروتکر  راچد  هلاس  رامیب 65 

 

( یپوکسونولوکفلا
یفارگویژنآب)
یفارگویژنآج) یت  یس 
یحارجد)

؟۴۶) دشاب یم  هارمه  یرتشیب  ضراوع  اب  یتسوپ  یموتسوئکارت  شور  مادک 

 

( Multiple dilator technique (MDT)فلا
Single dilator technique (SDT)ب)
Guide wire dilator forceps technique (GWDF)ج)
Trans laryngeal technique (TLT)د)

؟۴۷) دراد یناوخمه   PEEP (cm H20) رادقم مادك  اب  یسفنت  نامرد  عورش  رد ARDS ؛  لاربيل  یژتارتسا  ديهمت  يارب 

 

( 5فلا
8ب)
10ج)
12د)

تهج۴۸) تسا ؛ كيـساروتارتنيا  یالاب  راـشف  لـمحتم  رـضاح  لاـحرد  دراد ؛ رارق  یكيناـكم  هيوهت  تحت   CNS دـيدش تحارج  بقاعتم  راـميب 
؟ دينك یم  باختنا  ار  كيمادك   lung-protective یژتارتسا

 

( lower PEEPفلا
Lower minute ventilationب)
Increasing Fio2ج)

IRV strategiesد)
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هتشاد۴۹) دناوت  یم  تيعـضو  نيا  زورب  رد  یرتمك  شقن  نيركودنا  تالالتخا  زا  كيمادك  تسا  هدـش  لاهـسا  راچد  هژيو  شخب  رد  يرتسب  راميب 
؟ دشاب

 

( Diabetes mellitusفلا
Hyperthyroidismب)
Hypocortisolismج)
Hyperparathyroidismد)

لارتنا۵۰) هيذغت  لولحم  زا  هدافتـسا  قلطم  نويـساكيدناارتنك  ناونعب  ار  كيمادك  ديتسه ؛ یريگ  ميمـصت  لاح  رد  ناتراميب  لارتنا  هيذـغت  یارب 
؟ دوشیمن یقلت 

 

( یياشحافلا یمكسيا 
نامردب) هب  مواقم  هدور  لوتسيف 
كيمانيدومهج) یرادیاپان 
یشراوگد) ديدش  یزيرنوخ 

هار۵۱) مادك  .دشابيم   ICU شخب رد   (Early Mobility) عیرس يزادنا  هار  هب  امـش  ليامت  تسا  یزكرم  ديرو  لائكارتودنا و  هلول  دجاو  ناتراميب 
؟ تسا رت  شزرا  اب  شخب  رد  شور  نیا  یزاسرقتسم  یارب  لح 

 

( شخبفلا رد  یصاصتخا  نيالدياگ  داجيا 
شورب) نیرتهب  اب  نانكراك  شزومآ 
ديدجج) نانكراك  مادختسا 
مظنمد) ميت  كي  زا  هدافتسا 

ناتيارب۵۲) هنيزگ  مادـك  دـيرادن ؛ نآ  نديـسر  ماجنا  هب  تهج  یفاك  ناـنكراك  دـيوش  يم  هجوتم  رد ICU ؛ یرتسب  ناراـميب  یزادـنا  هار  هژورپ  رد 
؟ دوب دهاوخ  رتدنمشزرا 

 

( یكيزيففلا بط  يراتسرپ و  نايوجشناد  یريگراكب  شزومآ و 
زورب) رد  تيلاعف  شيازفا  يارب  راميب  رتهب  یگدامآ  روظنمب  راكبش  راتسرپ  كي  شيازفا 
تالخادمج) ندوب  نمیا  ايازم و  دروم  رد  نانكراك  شزومآ 
ديهدرارقد) نانكراك  رگيد  لووسم  ار  ناراتسرپ  زا  یكي 

(۵۳Independent poor روتاكيدنا ناونعب  دناوت  يم  ريز  دراوم  زا  كيمادك  دـيهد ؛ يم  رارق  دوخ  نامرد  تحت  ار  اموك  تلاح  رد  هلاس  ياقآ ٥٦ 
؟ دشاب حرطم  نات  راميب  يارب   prognostic

 

( راميبفلا نس 
لواب) تعاس  رد ٨  كمدرم  شنكاو  نادقف 
لواج) تعاس  رد ٤٨  روتوم  خساپ 
زا 20mmHgد) شيب   ICP موادم شيازفا 

دنا۵۴) هدرك  لاسرا  ينالضع  پمارك  bronco-constriction و  دايز ؛ تاحشرت  لاهسا ؛ كيژرنيلوك ؛ داح  ميالع  اب  اموك و  طيارـش  رد  ار  يراميب 
؟ تسا رت  يقطنم  ناشيا  صيخشت  تهج  نومزآ  مادك 

 

( هدعمفلا نيديلكيس  نف  يسررب 
زارتسا RBCب) نيلوك  حطس 
نوخج) رد  اينوما  حطس 
نوخد) رد  یا  هقلح  هس  یاه  یگدرسفا  دض  یاهوراد  حطس 
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صيخـشت۵۵) تهج  ار  ريز  دراوم  زا  كيمادـك  تسا ؛ هدـش  مويريلد  راچد  ـالمتحم  هژيو  شخب  رد  امـش  يكيناـكم  هيوهت  تحت  راميب Septic و 
؟ ديهد يم  رارق  دوخ  راك  تمسق  نيرتدودحم  رد  يراميب 

 

( یسانشناورفلا هرواشم 
CAM – ICU (Confusion Assessment Method in ICU)ب)
ICDSC (Intensive Care Delirium Screening Checklist)ج)
رگيدد) كيناگرا  ياه  يژولويتا  يسررب 

ندرک۵۶) کـچ  هلحرم  دراو  راـمیب  هـکنیا  یارب   (CAM-ICU) هژیو شخب  رد   confusion assessment شور زا  موـیریلد  یـسررب  تهج 
؟ دشاب لداعم  دیابن  یددع  هچ  اب   RAS دوش  disordered thinking

 

( 1-فلا
0ب)
1ج)
2د)

زين۵۷) هتخل  یور   mechanical manipulation ديهاوخيم دراد ؛ کیتیلوبمورت  یوراد  هب  زاين  هدش و  كيمكسيا  كورتسا  راچد  هك  يراميب  رد 
؟ دشاب يم  زاجم  تلاح  نيا  رد  ريز  ياهوراد  زا  كيمادك  زا  هدافتسا  ديهد ؛ ماجنا  راميب  يارب 

 

( Urokinaseفلا
R-prourokinaseب)
R-tPAج)
Alteplaseد)

داجيا۵۸) ار  يرتمك  يتيلاتروم  ريز  لياسو  زا  كيمادك  داح ؛ يمكسيا  كورتسا  هب  التبم  ناراميب  نامرد  رد  ينايرش  لخاد  يكيناكم  لياسو  دروم  رد 
؟ تسا هدرك 

 

( Retrieverفلا
Penumbraب)
Solitaireج)
Alamedaد)

تارغت۵۹) راـچد  هژيو  یاـهتبقارم  شخب  رد  يرتـسب  هعياــض و  زا  سپ  تعاــس   ٤٨ دونكارا ؛ باـس  يزيرنوـخ  هب  ـالتبم  هلاـس  ياقآ ٥٤ 
؟ ديراد راظتنا  راميب  نيا  رد  رتشيب  ار  بلق  راون  تارغت  زا  كيمادك  تسا ؛ هدش  يفارگويدراكورتكلا 

 

( Tall T Waveفلا
ST Elevationب)
Tachycardiaج)
Delta Waveد)
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ار۶۰)  Xanthochromia دـيراد راظتنا  هک  ینامز  نیلوا  دـيا ؛ هدرك  تساوخرد  یزغم   CT Scan هك دونكارا  باس  يزيرنوخ  راچد  راـميب  رد 
؟ تسا يزيرنوخ  زا  دعب  تدم  هچ  دینیبب 

 

( تعاسفلا  2-6
تعاسب)  24
هتفهج) كي 
هتفهد) ود 

یم۶۱) کینولک  کینوت  تاجنشت  راچد  یرتسب  مراهچ  زور  .دراد  رارق  کیتویب  یتنآ  نامرد  تحت  یرتسب و   ICU رد سیسپس  تلعب  یناوج  مناخ 
؟ دشاب یو  جنشت  هدننک  هیجوت  دناوت  یم  لیذ  یاهرواد  زا  کیمادک  دوش 

 

( نیسازگولفورپیسفلا
منپورمب)
نیسیاموکناوج)
نیساکیمآد)

یو۶۲) تاجنشت  مالوزادیم  تفایرد  زا  دعب  هقیقد   10 تسا ، هدش  جنشت  یرایشوه و  حطس  شهاک  راچد  رـس  یامورت  لابندب  یلاسنایم  یاقآ 
؟ تسا مادک  یدعب  بسانم  مادقا  .تسا  یقاب  نانچمه 

 

( لوفوپورپفلا نویزوفنا 
لاتیبرابوتنپب) نویزوفنا 
دیساج) کیئورپلاو  سولوب 
مویروکارتآد) سیس  سولوب 

زور۶۳) .دوش  یمن  هدید  یزیرنوخ  نکـسا  یت  یـس  رد  .تسا  هدش  یرتسب   ICU رد یرایشوه  حطـس  شهاک  اب  رـس  یامورت  زا  دعب  یناوج  درم 
یا هکل  نویسارتلیفنا  هنیس  هسفق  یفارگ  رد  .ددرگ  یم  اهکمدرم  زا  یکی  یداشگ  نوخ و  راشف  تفا  یرتم و  یـسکا  تفا  راچد  یرتسب  مراهچ 

؟ دوش یم  یو  یهگآ  شیپ  ندش  رتدب  ثعاب  ریز  تامادقا  زا  کیمادک  .دوش  یم  هدید  هفرط  ود 

 

( یسفنتفلا ییاسران  نامرد  یارب   PEEP زا هدافتسا 
نویسناتوپیهب) نامرد  یارب  نیرفن  یپارون  زا  هدافتسا 
هویجج) رتمیلیم   25-30 یواسم  PCO2 ات نویسالیتنورپیه 
دارگیتناسد) هجرد  ات 33  دح 32  رد  فیفخ  یمرتوپیه  یاقلا 

؟۶۴) دشاب یم  رس ) یامورت   ) TBI نارامیب رد  رتدب  یهگآ  شیپ  هناشن  ریز  یزغم  نکسا   CT یاه هتفای  زا  کیمادک 

 

( نکسافلا یت  یس  رد  رتم  یلیم  زا 2  رتشیب  طسو  طخ  تفیش 
اهنرتسیسب) ندش  هتسب 
رتیلج) یلیم  زا 25  رتشیب  الاب  هتیسناد  اب  هعیاض 
ینوسکآد) رشتنم  بیسآ 

؟۶۵) ددرگ یم  روتالیتنو  رثوم  ریغ  عورش  ثعاب  ریز  تالاح  زا  کیمادک 

 

( یمدفلا ریسم  رد  تشن  دوجو 
یموطرخب) یاه  هلول  رد  عیام  دوجو 
مدج) نامز  ندوب  هاتوک 
هاگتسدد) تیساسح  نازیم  شهاک 
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یم۶۶) یو  نویـسانیژیسکا  تیعـضو  دوبهب  ثعاب  ریز  مادقا  مادک  .دشاب  یم   PSV دـم اب  یکیناکم  هیوهت  تحت   ARDS صیخشت اب  یرامیب 
؟ دوش

 

( یمدفلا  Trigger شیازفا
یمدب)  Trigger شهاک
یمدزابج)  Trigger دصرد شیازفا 
یمدزابد)  Trigger دصرد شهاک 

؟۶۷) ددرگ یم  نارامیب  یهگآ  شیپ  دوبهب  ثعاب  یمجاهت  ریغ  یکیناکم  هیوهت  زا  هدافتسا  ریز  طیارش  زا  کیمادک  رد 

 

( دیدشفلا یسفنت  رجز  موردنس   (ARDS)
یناقوفب) ییاوه  هار  تباث  دادسنا 
هیرج) نویسکزر  زا  دعب  یسفنت  ییاسران 
ینمیاد) صقن  اب  دارفا  رد  یسفنت  دیدش  ییاسران 

دراد۶۸) رارق  ریز  تاصخشم  اب  یمجاهت  ریغ  هیوهت  تحت  یسفنت  داح  ییاسران  صیخشت  اب  رامیب 
PSV=10 cmH2O   ,   CPAP=5 cmH2O   ,   Fio2=50%

: دوش یم  هدید  ریز  یاه  هتفای  هدش  ماجنا   ABG رد یکیناکم  هیوهت  عورش  زا  دعب  تعاس  مین 
PaO2=70 mmHg   ,   PaC02=45 mmHg
pH=7.30   ,   HCO3= 18 meq/L

؟ تسا مادک  یدعب  بسانم  مادقا 

 

( نازیم PSVفلا شیازفا 
حطس CPAPب) شیازفا 
یمدج) نژیسکا  دصرد  شهاک 
یمدزابد)  Trigger شیازفا

؟۶۹) تسا روتالیتنو  زا  رامیب  یزاسادج  دنور  نایرج  رد  هشارت  هلول  ندرک  جراخ  تیقفوم  نازیم  ینیب  شیپ  یارب  یرتهب  صخاش  ریز  رایعم  مادک 

 

( زا 105فلا رتشیب   RSBI
هقیقدب) رد  رتیل  زا 60  رتمک   Peak flow
تعاسج) تدم 1  هب  یدوخبدوخ  سفنت  تست  لمحت 
زا 100د) رتمک  یمد  نژیسکا  دصرد  هب  نژیسکا  تظلغ  تبسن 

رارق۷۰) ریز  تاصخشم  اب   PSV+CPAP دم اب   CABG رنرک ) قورع  دـنویپ  لمع   ) لمع زا  یرواکیر  نامز  رد  مرگولیک  نزو 60  اب  هلاس  رامیب 65 
تسا هتفرگ 

PSVS=8   ,   CPAP=5   ,   FiO2=40%
مادقا مادک  .تسا  هدش  شرازگ   PaO2=110 دشاب. یم  یس  یس  یو 400  یراـج  مجح  هقیقد و  رد  رامیب 25  یدوخبدوخ  سفنت  دادعت 

؟ دیامن رتمک  هشارت  هلول  جورخ  لماک و  یزاسادج  زا  سپ  ددجم  یراذگ  هلول  هب  زاین  دناوت  یم  ریز 

 

( هلولفلا ندرک  جراخ  زا  لبق  ات 5   PSV شهاک
هلولب) ندرک  جراخ  زا  لبق  رتم  یتناس  ات 10   CPAP شیازفا
یمجاهت NIVج) ریغ  هیوهت  زا  هدافتسا 
الاب HFNTد) نایرج  اب  لازان  نامرد  نژیسکا  زا  هدافتسا 
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رد۷۱) هدور  یاهپول  اوه و  دوجو  هنیـس  هسفق  یفارگ  رد  .تسا  هدـش  هدروآ  سناژروا  هب  سفن  یگنت  اب  لیبموتا  اب  فداصت  زا  دـعب  یناوج  هدـننار 
؟ تسا بسانم  مادقا  مادک  سفن  یگنت  یژولوتاپ  یعطق  صیخشت  یارب  .تسا  دوهشم  پچ  سکاروت  یمه 

 

( هیرفلا یفارگونوس 
هیرب) نکسا  یت  یس 
یپوکسوکاروتج)
هیرد) نکسا  نژویفرپ 

هـسفق۷۲) یفارگ  دراد ، رارق  یکیناکم  هیوهت  تحت  یرتسب و   ICU رد جنرب  صرق  اب  تیومسم  رثا  رد  یرایـشوه  حطـس  شهاک  اب  یناوج  رامیب 
؟ تسا تسرد  یو  یفارگ  دروم  رد  ریز  یاهریسفت  زا  کیمادک  .تسا  لیذ  تروصب  یرتسب  موس  زور  هنیس 

 

( .درادفلا رارق  بسانم  یاج  رد  هشارت  هلول 
.درادب) رارق  بسانم  لحم  رد  یزکرم  دیرورتتاک 
.تساج) دوهشم  هفرطود  لارولپ  نژویفا 
.تساد) دوهشم  اوه  مارگوکنورب و  یامن  تسار  هیر  ینایم  بول  رد 

؟۷۳) تسا مادک  یویر  ریغ  اشنم  اب   ARDS تلع نیرتعیاش 

 

( ددعتمفلا یامورت 
سیسپسب)
داحج) تیتارکناپ 
نوخد) نویزوفسنارت 

؟۷۴) دشاب یم   ARDS صیخشت یاهصخاش  ءزج  دروم  مادک 

 

( تعاسفلا ضرع 48  رد  داح  یا  هنیمز  لماع  دوجو 
نژویفاب) زجب  هفرط  ود  هتیساپوا  دوجو 

یویرج) مدا  یبلق  للع  در 
زا 400د) رتمک   Pao2/Fio2 تبسن شهاک 
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.تسا۷۵) هدومن  هعجارم  سناژروا  هب  راد  طلخ  هفرس  هنپ و  یکات  هنیس ، هسفق  درد  تیاکش  اب  یزاتکشنورب  هیذغتوس و  هقباس  اب  هلاس  یاقآ 70 
؟ دشاب یم  بسانم  رامیب  نیا  لاکیرپما  نامرد  یارب  کیمادک  .دراد  دوجو  ینومونپ  هدش  ماجنا  یفارگ  رد 

 

( نیساسکولفوولفلا
نیساسکولفوولب) نوسکایرتفس + 
نیسیامورتیزآج) نوسکایرتفس + 
نیساسکولفورپیسد) نیسوزات + 

؟۷۶) دشاب یم  لاکوف  تروص  هب  رتشیب  یریگرد  دروم  مادک  رد   (Community Acquired Pneumonia) هعماج زا  هدش  بسک  ینومونپ  رد 

 

( لاریوفلا
ایدیمالکب)
الیسبلکج)
ینیراکد) سیتسیسومونپ 

؟۷۷) دشاب یم  حیحص   ICU رد ینومونپ  نازیم  شهاک  دروم  رد  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
H.H: heated humidifier                HME: Heat and moisture exchanger

 

( هب H.Hفلا تبسن   HME تیزم

زا PEEPب) هدافتسا  مدع 
زاب                              ج) هب  تبسن  هتسب  نشکاس  تیزم 
تولگد) باس  تاحشرت  نویساریپسآ 

هجرد۷۸) بـت ۳۸/۵  یکرچ و  ریغ  داــیز و  هــشارت  هلوــل  تاحــشرت  یاراد  یو  دــشاب  یم  یکیناــکم  هیوــهت  تــحت   ICU رد یراــمیب 
، کیتویب یتنآ  عورش  زا  سپ  زور  .دراد 3  لاکول  نویـسارتلیفنا  هدش  ماجنا  یفارگ  رد  .دشاب  یم  زوتیسوکل 12500  و   P/F:230 ، دارگیتناس

؟  دیهد یم  ماجنا  ار  مادقا  مادک  دشاب  یم  یفنم  هدش  ماجنا  تشک  هدش و  عطق  بت  هتفای  دوبهب   P/F تبسن
P/F: Pao2/Fio2

 

( کیتویبفلا یتنآ  عطق 
زورب) ات 7  نامرد  همادا 
زورج) ات 14  نامرد  همادا 
یکاروخد) کیتویب  یتنآ  هب  لیدبت 

؟۷۹) دشاب یم  رت  ییادتبا  هقلح  مادک  یگدش  قرغ  راچد  رامیب  یایحا  هریجنز  رد 

 

( سرتسیدفلا صیخشت 
بآب) یور  رامیب  نتشادهگن 
بآج) زا  رامیب  ندرک  جراخ 
بآد) رد  ایحا  عورش 
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مادک۸۰) .دشاب  یم  لار  یاراد  طاقن  یخرب  رد  هیر  عمـس  رد  دهدیم و  خساپ  کیرحت  هب  یو  دیوش  یم  رـضاح  یگدش  قرغ  راچد  یرامیب  نیلاب  رب 
BP:115/70 دشاب ؟ یم  بسانم  یو  یارب  مادقا 

 

( رامیبفلا گنیروتینوم 

Low Flow Oxygenب)
High Flow Oxygenج)
روتالیتنود) هب  لصو  نویسابوتنا و 

؟ ۸۱) دشاب یم  کیتپس  کوش  اب  رامیب  رد  بسانم  یایحا  نژویفرپ و  لیلد  دناوت  یم  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
Scvo2: central venous o2 saturation           Svo2: mixed venous o2 saturation

 

( لوافلا تعاس  رد 6   5  % یالاب تاتکال  سناریلک 
زا 5ب) رتمک   Co2 gap
یالاب %65ج)  Scvo2
لامرند)  SVO2

ناپ۸۲) یدیرو  طولخم  نوخ  عابشا  یبلق و  هد  نورب  ینایرش ، طسوتم  راشف  الاب و  راشف  کیمتـسیس و  قورع  تمواقم  تاتکال ، یاراد  یرامیب 
؟ دشاب یم  لمتحم  رتشیب  صیخشت  مادک  دشاب  یم 

 

( لانردآفلا ییاسران 
یسکالیفانآب)
یژارومهج)
یبلقد) کوش 

؟ ۸۳) دشاب یم  رت  بسانم   ICU رد یرتسب  رامیب  رد  یمجح  تیعضو  یبایزرا  یارب  کیمادک 

 

( central venous pressureفلا
نویسالیدومرتب) یرنوملوپ  سنارت 
Bioreactanceج)
لایژافوزاد) سنارت  یفارگیدراکوکا 

رد۸۴) .دشاب  یم   5.5Lit/min یبـلق هد  نورب  Scvo2:61 و  تاتکال 5.1 ،  یاراد  یو  دـشاب  یم  یرتسب   ICU رد کوش  تیعـضو  رد  یرامیب 
؟ دشاب یم  لمتحم  رتشیب  صیخشت  مادک  دراد  دودح 5   Co2 gap درادن و یسکوپیه  هنپ و  یکات  هدش  ماجنا  یسررب 

 

( یبلقفلا کوش 
کیژارومهب) کوش 
تیمومسمج)
یسکالیفانآد)

؟۸۵) دنراد کیتسیژرنیس  رثا  رگیدمه  اب  وراد  ود  مادک 

 

( نیماتوبودفلا نیماپود و 
نیماسکپودب) Levosimendan و 
نیماتوبود و Enoximoneج)
نونیرلیمد) Isaroxime و 
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لالتخا۸۶) راچد  یو  یرتسب  یط  رد  .دـشابیم  نوتکالونریپسا  ناترازول و  لاروتم ، اـب  ناـمرد  تحت  یرتسب و   ICU رد یبلق  ییاسران  اب  یراـمیب 
نورب دوبهب  یارب  یرت  بسانم  هنیزگ  کی  مادک  دوش  یم  حرطم  یبلق  داح  ییاسران  هدش  ماجنا  یسررب  رد  دوش  یم  سرتسید  کیمانیدومه و 

؟ دشاب یم  یو  یبلق  هد 

 

( نیرفنفلا یپا 
نیماتوبودب)
نونیرلیمج)
Istaroximeد)

اب۸۷) دریگ  یم  رارق  نامرد  تحت  دوش و  یم  هتشاذگ  وا  یارب  تیدراکویم  صیخشت  یـسررب  رد  دشاب  یم  یرتسب   ICU رد یبلق  کوش  اب  یرامیب 
؟  تسا بسانم  یو  یارب  ینامرد  مادقا  مادک  یویر  دیدش  ییاسران  رامیب و  تیعضو  یرادیاپ  مدع  هجوت 

VAD: Venticular Assist Device
ECMO: Extra corporeal Memberane Oxygenation
CABG: Coronary artery bypass graft
PCI: Percutaneous Coronary intervention

 

( VADفلا
ECMOب)
CABGج)
PCIد)

؟۸۸) دشاب یم  یتروئآ  لخاد  پمپ  نولاب  یراذگیاج  یارب  یبسن  نویساکیدناارتنک  کیمادک 

 

( لرتنکفلا لباق  ریغ  هنیس  هسفق  نیژنآ 
تروئآب) طسوتم  ییاسران 
سوتکرافناج) زا  سپ  داح  لارتیم  ییاسران 
کینژویدراکد) کوش 

لایلتودنا و۸۹) لولس  رتشیب  ندش  ادج  هب  رجنم  هتفرگ  رارق  دیدش  سرتسا  تحت  هک  یرامیب  رد  ریز  هنیمآ  یاهدیسا  زا  کی  مادک  نویـسالیرفسف 
؟ دوش یم  لایلتودنا  قیرط  زا  یریذپذوفن  شیازفا 

 

( نینژرآفلا
نیزوریتب)
نیماتولگج)
نینالآد) لینف 

یم۹۰) شریذپ  هژیو  یاهتبقارم  دحاو  رد  یرایـشوه  حطـس  شهاک  جنـشت و  بقاعتم  هیر   small cell مونیـسراک هقباس  اب  یا  هلاس  درم 70 
؟ دنک یم  صیخشت  هب  یرتشیب  کمک  ریز  یمرس  یاهنومزآ  زا  کی  مادک  .دوش 

 

( میدسفلا
میزینمب)
دازآج) نیسکوریت 
میسلکد)
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؟۹۱) دوب هارمه  یرتشیب  ریم  گرم و  اب  ریز  ینیلاب  یاهتلاح  زا  کی  مادک  رد  دولاتسیرک  اب  هسیاقم  رد  نیموبلآ  زیوجت   SAFE هعلاطم قبط 

 

( تینوتیرپفلا یدبک و  زوریس 

کوشب) اب  هارمه  یگتخوس 

یزغمج) کیتامورت  بیسآ 
یویلکد) داح  ییاسران 

یقورع۹۲) لخاد  مجح  یایحا  یارب  ریز  تاعیام  زا  کی  مادک  زیوجت  تسا  یمکـش  تروئآ  مسیرونآ  یحارج  لمع  تحت  هک  یا  هلاس  مناخ 80  رد 
؟ دشاب یم  هارمه  زودیسا  رتمک  یناوارف  اب 

 

( تاتکالفلا رگنیر 
کراتساب) لیتا  یسکوریه 
لس (packed RBC)ج) کپ 
لامرند) نیلاس 

؟۹۳) دهد یم  شهاک  ار  ( VAP  ) روتالیتنو هب  هتسباو  ینومونپ  زورب  رطخ  ریز  یاهشور  زا  کی  مادک 

 

( یکیناکمفلا هیوهت  ریس  لیاوا  رد  یموتسویکارت 
دیمارپولکوتمب) دننام  کیتنیکورپ  یاهوراد  زا  هدافتسا 
موادمج) نویزوفنا  تروص  هب  یا  هدور  هیذغت 
روتالیتنود) طبار  یاه  هلول  ضیوعت  هلصاف  شیازفا 

روتالیتنو۹۴) زا  دوب  یرتسب  هژیو  یاهتبقارم  دـحاو  رد  یکیناکم  هیوهت  اب  تیامح  تحت  زور  تدم 10  هب  هک  ددـعتم  یامورت  اب  یا  هلاس  درم 30 
: تسا ریز  حرش  هب  یتایح  میالع  .دوش  یم  بویتسکا  ادج و 

BP=125/73mmHg   ,   HR=80/min   ,   RR=18/min   ,   SpO2=97%   ,   GCS=13
H2- اـب یکیناـکم  هیوهت  هشارت و  یراذـگ  هلول  ناـمز  زا  هک   stress ulcer prophylaxis (SUP) هرابرد ریز  یاـه  هنیزگ  زا  کـی  مادـک 

؟ دشاب یم  حیحص  تسا ، هدش  عورش   blocker

 

( .دبایفلا یم  همادا  ناهد  هار  زا  هیذغت  عورش  نامز  ات 
.دوشب) عطق   ICU زا صیخرت  نامز  رد  دیاب 
.دنکج) یم  ادیپ  همادا   (sucralfate) تیفلارکوس اب 
.دوشد) یم  عطق  بویتسکا ) زا  سپ   ) نامز نیا  رد 

جنپ۹۵) .تسا  ماتکارپیپ  ینامرد و  عیام  روتالیتنو ، اب  یتیامح  نامرد  تحت  هژیو  یاهتبقارم  دحاو  رد  یمکـش  یحارج  بقاعتم  یا  هلاس  درم 70 
: تسا ریز  حرش  هب  تاشیامزآ  جیاتن  .دوش  یم  سیسپس  یاه  هناشن  موادم و  بت  راچد  رامیب  تسار  لارومف  رتتاک  بصن  زا  دعب  زور 

Temperature= 39°°c   ,   WBC= 21000/mL   ,   CVC Blood culture: positive for S. aureus 2 hours earlier
than peripheral culture   ,  
Peripheral Blood culture: positive for S. aureus, Urine culture: Negative

؟ تسا حیحص  ریز  یاه  هنیزگ  زا  کی  مادک 

 

( .دوشفلا عورش  دیاب  زور  تدم 14  هب  نیسیاموکناو  اب  نامرد 
.دوشب) ماجنا  دیاب  یرم  هار  زا  یفارگویدراکوکا 
.دوشج) یم  هیصوت  زور  تدم 7  هب  نیسیاموتپاد 
.تساد) یقطنم  امنهار  میس  یور  زا  یزکرم  دیرو  رتتاک  ضیوعت 
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یکیناکم۹۶) هیوهت  اب  تیامح  تحت  یرتسب و  هژیو  یاهتبقارم  دـحاو  رد  یراردا  تنوفع  زا  یـشان  سیـسپس  صیخـشت  اب  یا  هلاـس  مناخ 26 
؟ تسا رتمک  ریز  یراذگراک  یاه  لحم  زا  کی  مادک  رد  یزکرم  دیرو  رتتاک  تنوفع  سناش  .تسا 

 

( External jugularفلا
Internal jugularب)
Femoralج)
Subclavianد)

؟۹۷) دنک دودحم  ار  مدا  لیکشت  تسا  نکمم  کیتپس  کوش  هب  التبم  رامیب  رد  ریز  داوم  زا  کی  مادک  زیوجت 

 

( نیماتوبودفلا
نیرفنب) یپا 
نیلانردآرونج)
نیسرپوزاود)

(۹۸، یکیمانیدومه عضو  تیبثت  هتفه و  ود  تشذگ  زا  سپ  تسا  یرتسب  هژیو  یاهتبقارم  دحاو  رد  کیتپس  کوش  لیلد  هب  هک  یا  هلاس  مناخ 75 
یاهوراد عطق  زا  سپ  زور  هس  اما  .دنتـسه  یعیبط  یبصع  یاه  سکلفر  ینالـضع و  نوت  .دوش  یم  یـسررب  روتـالیتنو  زا  یزاـس  ادـج  یارب 

؟ تسا حیحص  هنیزگ  مادک  هلحرم  نیا  رد  .دهد  یمن  خساپ  تاروتسد  هب  تسا و  دولآ  باوخ  رامیب   ( لیناتنف مالوزادیم و   ) ردخم شخبمارآ و 

 

( مالوزادیمفلا رثا  ندرک  یثنخ  یارب  لینزامولف  زیوجت 
تساب) هدننک  کمک  صیخشت  یارب   EMG ماجنا
تساج) یرورض  ( CSF) یعاخن - یزغم عیام  شیامزآ 
تساد) ریذپ  تشگرب  تلاح  نیا  تسین و  یصاخ  مادقا  هب  زاین 

؟۹۹) تسا یچراق  یاهتنوفع  زا  کی  مادک  هدننک  حرطم  هیر   (CT scan) یا هنایار  یفارگوموت  رد   reversed hallo هناشن

 

( Aspergillosisفلا
Cryptococcosisب)
Mucormycosisج)
Candidiasis Invasiveد)

اب۱۰۰) نامرد  تحت  هژیو  یاهتبقارم  دـحاو  رد  اپ  مخز  ینومونپ و  لیلد  هب  یبلق  ییاسران  و  هیلک ، نمزم  یرامیب  تباید ، هقباس  اب  یا  هلاس  درم 70 
یم یزیلهد  نویـسالیربیف  صاخ و  یکیژولویبورکیم  دـهاوش  نودـب  بت  راچد  یرتسب  موس  هتفه  رد  رامیب  .دـشاب  یم  کیتویب  یتنآ  راهچ 

؟ تسا مادک  یدیرو  چراق  دض  نامرد  نیرت  بسانم  .دوش  یم  عورش  نورادویمآرامیب  یارب  .دوش 

 

( Posaconazoleفلا
Caspofunginب)
Amphotericin Bج)
Voriconazoleد)
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دادعت 2)  ) یکشزپ قالخا 

؟۱۰۱) تسا ینعم  هچ  هب  یکشزپ  رد  یمونوتا 

 

( کشزپفلا رایتخا 
رامیبب) رایتخا 
ینفج) یاهرازبا  اب  یکشزپ  راکدوخ  تامدخ 
صاخد) یکشزپ  تامدخ 

؟۱۰۲) تسا هیقب  هب  تبسن  یرتمک  تیمها  دجاو  کشزپ ، دزن  ریز ، حلاصم  زا  کی  مادک  یکشزپ  یرادزار  ماگنه  رد 

 

( رامیبفلا تحلصم 
نایفارطاب) تحلصم 
کشزپج) تحلصم 
هعماجد) تحلصم 

 

 

 

دیشاب قفوم 

قیرط زا  ًافرـص  ار  دوخ  تاضارتعا  خروم 13/6/95  هبنش  زور  تعاس 16  تیاغل  نومزآ ) هیلوا  دـیلک  مـالعا  زا  سپ   ) 95 خروم 11/6 / هبنـشجنپ  زور  زا  دنناوت  یم  یمارگ  نایوجـشناد 
.دوب دهاوخن  رودقم  هدش  مالعا  نامز  زا  دعب  تاضارتعا  شریذپ  هک  تسا  یهیدب  .دنیامن  لاسرا   sanjeshp.kmu.ac.ir سردآ هب  نامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نومزآ  زکرم  تیاس 
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