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آزمون: مقدمات بیماری های جراحی

مدت زمان: 13 دقیقهزمان شروع آزمون: 12:00

تعداد سواالت13: آزمون مرتبط:جراحی

برای بیماری جهت کنترل فشار وریدی مرکزی ، کاتتر وریدی مرکزی از طریق ورید ژوگوالر داخلی راست تعبیه شده

است در گرافی کنترل قفسه سینه که نیم ساعت بعد گرفته شده است ، پنوموتوراکس به میزان 5 درصد

مشاهده می شود . کدام گزینه صحیح  نمی باشد؟

 - 1

 
بدون توجه به معیار های دیگر ، باید چست تیوب تعبیه شود.

 
چنانجه بیمار با همین مقدار پنوموتوراکس ،  بیمار عالیم تنفسی داشته باشد ، باید چست تیوب تعبیه

شود.

 
چنانچه بیمار عالیم تنفسی نداشته باشد، بهتر است گرافی کنترل قفسه سینه 6 ساعت بعد تکرار شود.

 
در مواردی که حجم پنوموتوراکس باالی 15 درصد باشد ، حتی بدون عالیم تنفسی باید چست تیوب

تعبیه شود.

درباره retained surgical items کدام گزینه غلط می باشد؟
 - 2

 
هرگونه گاز جراحی که در فیلد عمل جراحی جامانده باشد و با گرافی بعد از عمل اثبات شود ، باید خارج

شود.

 
هرگونه ابزار جراحی جامانده در فیلد عمل جراحی می بایست حتما خارج شود.

 
چنانچه بخشی از سر سرنگ در فیلد جراحی باقی بماند و بیمار عالیمی نداشته باشد و طول آن قطعه

کمتر از 13 میلی متر باشد ، می توان آن را خارج نکرد.

 
اعالن شمارش صحیح ضمانتی ست برای اینکه جراح مطئن باشد گاز یا وسیله در فیلد جراحی باقی

نمانده است.
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تعداد سواالت13: آزمون مرتبط:جراحی

برای گرفتن لبه های روده باریک جهت آناستوموز کدامیک از وسایل زیر متناسب تر است؟
 - 3

 
Kelly

 
Babcock

 
kocher

 
Mosquito

پالسما برای استریل کردن کدامیک از موارد زیر متناسب تر است ؟
 - 4

 
پودر

 
مایعات

 
گازو لنگاز

 
لنز چشمی تماسی

مواقعیکه یک دستور اشتباه نوشته شده کدامیک از اقدامات زیر مناسب تر است ؟
 - 5

 
دستور قبلی را به طوری خط می زنیم که نوشته قبلی خوانا باشد مهر و امضاء می کنیم

 
دستور قبلی را به طور کامل با خودکار به طوری خط می زنیم نوشته قبلی قابل خواندن نباشد .

 
جلو دستور قبلی کلمه  error را نوشته و دستور جدید می نویسیم.

 
دستور قبلی را به طور کامل با خودکار محو می کنیم و مهر و امضاء می زنیم.
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تعداد سواالت13: آزمون مرتبط:جراحی

انجام جراحی کیست هیداتید طحال در بیمار با سابقه بیماری کبدی در کدامیک از موارد زیر امکان پذیر است ؟
 - 6

 
بیماری حاد کلیوی

 
هپاتیت ویرال حاد

 
کاردیومیوپاتی

 
هیپرکاربی

در بیمار دیابتی برای پره آپ کدام مورد زیر را انجام می دهید؟
 - 7

 
پس از NPO شدن در شب قبل از جراحی از انسولین کریستال استفاده می شود.

 
از انسولین long acting با دز قبلی در عصر قبل از عمل استفاده می شود.

 
داروهای خورامی ضد دیابت طوالنی اثر 72 ساعت قبل از عمل قطع می شوند.

 
بهترین سطح قند خون قبل از عملل و پس از عمل 70 تا 110 می شود.

کدامی از اصول احیاء به روش D.C.R (کنترل آسیب) می باشد؟
 - 8

 
احیاء بیمار تا برقراری ادرار کافی

 
احیاء بیمار با کریستالوثید ها تا احساس نبض در دیستال اندامها

 
احیاء بیمار با حداقل مایعات در حدی که هوشیاری بیمار حفظ شود.

 
احیاء بیمار با مایعات حاوی فاکتورهای انقعادی مثل FFP جهت جلوگیری از کواگولوپاتی
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تعداد سواالت13: آزمون مرتبط:جراحی

پسر جوانی پس از سقوط از ارتفاع بر روی یک میله دچار آسیب می شود به طوری که میله از ران وی عبور کرده

و از سمت دیگر خارج می شود کدام یک از اقدامات زیر صحیح است؟

 - 9

 
در اولین فرصت ابتدا پروگزیمال به محل آسیب را تورنیکه می بندیم و هرچه سریعتر میله را از ران خراج

می کنیم.

 
حتی االمکان نباید تا رسیدن بیمار به اتاق عمل میله را از زخم خارج کرد.

 
در صورت مشاهد خونریزی از محل آسیب ناحیه را پک می زنیم.

 
میله را از زخم خارج می کنیم و با انگشت وارد زخم می شویم تا بتوانیم خونریزی را کنترل کنیم.

بیمار فرد ترومایی سوختگی را ویزیت می کنید بیمار تنگی نفس ندارد و با صدای طبیعی صحبت می کند و

عالیم حیاتی نرمال است در معاینه شکم تندرنس دارد . سوختگی راه هوایی دارد بیمار دفورمیتی ران راست دارد

که نبض دیستال ندارد . به نظر شما مهمترین اقدام برای این بیمار کدام یک از موارد زیر است؟

 - 10

 
سونوگرافی شکم و لگن

 
گرافی ران راست

 
اینتوباسیون و لوله گذاری الکتیو

 
جراحی شکم

بیمار ترومایی را در جاده بین شهری ویزیت میکنید. قفسه سینه به صورت کامل کندگی دارد و ریه بیمار را می

بینید بهترین اقدام در این شرایط برا بیمار کدام است؟

 - 11

 
چندین عدد گاز جراحی روی گاز گذاشته و آنرا محکم از چهار جهت می بندیم.

 
یک عدد گاز جراحی بروی آن گذاشته و با چسب سه طرف آنرا می بندیم و یک طرف آنرا باز می گذاریم.

 
یک عدد گاز جراحی را را روی آن گذاشته و از دو طرف آنرا مبینیم و دو طرف آنرا باز می گذاریم.

 
اقدامی الزم ندارد و بیمار را به نزدیک ترین مرکز درمانی می رسانیم.
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تعداد سواالت13: آزمون مرتبط:جراحی

بیمار جوان با درد شکم ناگهانی که از اپی گاستر شروع شده و به کل شکم پخش شده را ویزیت می کنید بیمار

تاکی کارد است در معاینه تندرنس و ریباند تندرنس در کل شکم دارد . در گرافی قفسه سینه گرفته شده  هوای

آزاد در زیر دیافراگم دارد . تشخیص اول شما کدام است؟

 - 12

 
پانکراتیت حاد

 
اپاندیسیت حاد

 
زخم پپتیک پرفوره

 
کوله سیستیت حاد

بیمار خانم 70 ساله به درد شکم در ناحیه LLQ مراجعه کرده است بیمار تهوع و یبوست دارد. تب دار خفیف

است در معاینه شکم نرم است و فقط تندرنس در LLQ دارد. بهترین اقدام تشخیصی برای بیمار کدام است ؟

 - 13

 
سونوگرافی شکم و لگن

 
کولونوسکوپی توتال

 
انجام MRI شکم

 
سی تی اسکن شکم و لگن با کنتراست


