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، به اورژانس آورده اند. در صورت (Pin-Point)بیماری را با کاهش سطح هوشیاری و هیپوونتیالسیون و مردمکهای میوتیک ـ 1

 احتمال مسمومیت، کدامیک از آنتی دوتهای زیر کمک کننده است؟

 تازوسیند(   نالوکسانج(   فلومازنیلب(    بیکربناتالف( 

مشخص به اورژانس آورده اند. جهت کسب اطالعات تشخیصی و درمانی مناسب از کدامیک نا ماری را با مسمومیت با داروییبیـ 2

 از مراکز زیر میتوان کمک گرفت؟

د (     0931ج(     0931ب(     0931 الف( 

0931 

 و تجویز شارکول توصیه میشود؟ میک از مسمومیتهای زیر الواژ معدهدر کداـ 9

 نفتد (    کلرال هیدراتج (    جوهر نمکب(     آب باتریالف( 

 اندیکاسیون دارد؟ (WBI)در کدامیک از مسمومیتهای زیر شستشوی کامل روده ها ـ  9

 قرص آهند(   للوپروپرانوج (    استامینوفنب(  ضدافسردگیهای سه حلقه ایالف( 

 در کدامیک از مسمومیتهای زیر همودیالیز اندیکاسیون دارد؟ـ 9

 فنوباربیتالد (    استامینوفنج (    للوپروپرانوب(    ترامادولالف( 

سابقه بیمار  .است 195/105 گیریدر دو نوبت اندازه ساله ای جهت چک فشارخون مراجعه کرده است. فشارخون ۵۶قای آـ 9

 فشار خون باال ندارد. اقدام مناسب بعدی کدام است؟

 حالانجام معاینات و تکمیل شرحب(   خونارجاع به بیمارستان جهت شروع داروی وریدی ضد فشار الف( 

 .نیاز به اقدام خاصی نداردد (     رین زیرزبانید فشارخون بعد از دادن نیتروگلیسچک مجدج ( 

های سمت های سمت راست از یک ساعت پیش مراجعه کرده است. در معاینه قدرت اندامبیماری با ضعف یکطرفه اندامـ 7

  230/120کند. فشار خون بیمارسابقه بیماری دیگری را ذکر نمی ،جز سابقه فشارخونبه است.  5/5و سمت چپ 3/5راست

 دهد. مناسب ترین اقدام بعدی کدام است؟است. سی تی اسکن مغز خونریزی نشان نمی

 تزریق سریع داروی فیبرینولیتیک با تشخیص استروک ایسکمیکالف( 

 دیپین زیرزبانیفیدادن نب ( 

 لول وریدی ، شروع البتاو در صورت باال بودن فشار خون فشارخونچک مجدد ج ( 

 رین زیرزبانینیتروگلیسد ( 

 گیرد؟قرار می (emergency hypertension) کدامیک از بیماران زیر در تعریف افزایش فشارخون اورژانسیـ 8

 200/120و احساس گیجی با فشارخون  بیماری با سردرد گهگاهی در ناحیه پس سرالف( 

 بدون عالمت و نشانه دیگری  240/120بیماری با فشار خونب ( 

 حسی با معاینات نرمالو احساس بی  190/140بیماری با فشارخونج ( 

 قفسه سینه و احساس تنگی نفس و درد  185/120بیماری با فشارخوند ( 

تشخیص دایسکشن آئورت کدام گزینه  مراجعه کرده است. با  240/135خانم جوانی با درد کمر و قفسه سینه و فشارخونـ 3

 صحیح است؟

 .درصد کافی است  10کاهش فشار خون بیمار حدودالف( 

 .در یک ساعت اول است 021با هدف فشارخون سیستول کمتر از  ،لولدارویی، تجویز اسمولول و سپس البتابهترین درمان ب ( 

 .در یک ساعت اول است 041با هدف فشارخون سیستول کمتر از  ،لولدارویی، تجویز اسمولول و سپس البتابهترین درمان ج ( 

 .در یک ساعت اول کافی است 021با هدف فشارخون سیستول کمتر از  ،لول به تنهاییتجویز البتاد ( 
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رد ساله در سه ماهه دوم بارداری با درد قفسه سینه با انتشار به پشت به بخش اورژانس انتقال یافته است. شدت د 52خانم ـ 01

می باشد بیمار تعریق سرد دارد. معاینات و نوار قلب بیمار به نفع سندرم حاد کروناری و آمبولی ریه نمی باشد.  11از  11بیمار 

  است: عالئم حیاتی بیمار به شرح زیر

BP:160/110  PR:120/min  RR:14/min  SPO2:96% 
 در معاینه بالینی کدام عالمت با تشخیص احتمالی تطابق دارد؟

 mmHg 21اختالف فشار سیستولیک بیش از ب(       اختالف نبض رادیال دو طرفالف( 

 مه مواردهد (     left sterna borderسوفل دیاستولیک در ج ( 

 5با درد پلورتیک قفسه سینه در همی توراکس چپ مراجعه کرده است. درد بیمار به طور ناگهانی از  ساله 22 بیمار خانم ـ 00

است و هنوز نیز قادر به  شته عمل جراحی تعویض مفصل هیپ داشتهآغاز شده و همچنان ادامه دارد. بیمار هفته گذساعت پیش 

 راه رفتن نمی باشد. در معاینات قلب و ریه نکته ای ندارد و عالئم حیاتی به شرح زیر می باشد:

BP:125/85  PR:115/min  RR:20/min  SPO2:88% 
 است ؟محتمل ترین تشخیص کدام 

 دیسکسیون آئورت د(   آمبولی ریوی ج(   سندرم کروناری حاد ب(   پارگی مری الف( 

 ؟کدام گزینه زیر گویای درد ایسکمیک قلبی استـ 02

 همراه با تعریق سرد ،با انتشار به دست چپ ،با درد رترو استرنال فشارنده ،با سابقه دیابت ،ساله 91آقای الف( 

 همی توراکس چپ که با تنفس تشدید پیدا می کند با درد تیرکشنده در ،قبلی DVTبا سابقه  ،ساله 29خانم ب ( 

 ساله قد بلند، سیگاری با درد خنجری در همی توراکس راست با تنگی نفس  21آقای ج ( 

 وم بدون انتشار مراجعه کرده استروز پیش آندوسکوپی شده و اکنون با درد رترواسترنال مدا 2ساله با سابقه زخم اثنی عشر که  71خانم د ( 

میلیمتر جیوه  01تولیک بیمار سفشار خون سی .متری به اورژانس ارجاع شده است 6 بیمار ترومایی به علت سقوط از ارتفاعـ 09

محتملترین علت شوک در این بیمار  .بیمار قادر به تکان دادن اندام تحتانی خود نمیباشد و از تنگی نفس شکایت دارد .میباشد

 کدام است؟

 روژنیکوشوک ند (   شوک کاردیوژنیکج(   دادیشوک انسب(  ولمیکشوک هیپوالف( 

به گفته همراهان این  .و تورم صورت و زبان به اورژانس ارجاع شده است کهیر منتشر ،بیماری به علت تنگی نفس شدیدـ 09

اولین اقدام درمانی  ،ضمن تجویز اکسیژن .نبض های محیطی بیمار قابل لمس نمیباشد .ستعالیم بعد از گزش زنبور ایجاد شده ا

 کدام است؟

 تزریق وریدی آنتی هیستامیند(          تزریق عضالنی اپی نفرینج (   تزریق وریدی اپی نفرینب(     کورتیزونریق وریدی هیدروزتالف( 

سه به علت تنگی نفس شدید و درد قف ،تحتانی به مدت طوالنی بستری بوده استساله که به علت شکستگی اندام  52جوان ـ 09

کدامیک از انواع شوک در این  .میلی متر جیوه است 01فشار خون سیستولیک بیمار  .شده است سینه ناگهانی به اورژانس آورده

 بیمار محتمل تر میباشد؟

 شوک انسدادید(   ولمیکشوک هیپوج(   شوک توزیعیب(  شوک کاردیوژنیکالف( 

حساسیت در ناحیه پس مراجعه کرده است.  انسکه از یکماه قبل شروع شده به اورژساله با تب و سردرد شدید  02خانم ـ 16

حین برخاستن از خواب ذکر میکند. را  درد و خشکی شانه ها .شریانی در سر نرمال و قرینه است نبض .ی داردسری و گیجگاه

 ناسبتر است؟قدام برای تشخیص مکدام ا

 ر ای مغزام آد(   نالیز مایع نخاعآج(   CRPو  ESRی اندازه گیرب(   سی تی اسکن مغزالف( 

 .درد بیمار پاسخ مناسب به مسکن نداشته است .روز قبل مراجعه کرده است. تب ندارد 2ید از ساله با سردرد شد 52اقای ـ 10

 قدم بعدی شما چیست؟ .ز نرمال استسی تی اسکن مغ

 یمشاوره نورولوژد(    ر ایام اج(   سی تی مجدد مغزب(   ال پیالف( 
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کدام  .سفتی گردن دارد .با تب و سردرد و استفراغ به اورژانس آورده شده است. بیمار به زمان اگاهی ندارد ساله 01بیمار ـ 08

 یت دارد؟اقدام تشخیصی در این بیمار اولو

 الم خون محیطی د(   ام ار ایج(   پونکسیون کمریب(  سی تی اسکن مغزالف( 

 میلی گرم سوماتریپتان و 6به بیمار  .له با سابقه میگرن که با حمله میگرن به اورژانس مراجعه کرده استسا 01خانم ـ 03

ه تجویز کدام دارو توصی .یمار همچنان از سردرد شکایت داردب و استامینوفن وریدی تجویز میکنید. پس از یکساعتمتوکلوپرامید 

 ؟نمیشود

 زون وریدیادگزامتد(  ارگوتامین وریدی دی هیدروج(   کتوروالک وریدی ب(  دوز مجدد سوماتریپتانالف( 

ار پتوز و میوز بیم ریزش مراجعه کرده است. با سردرد ناگهانی و یکطرفه به همراه تعریق پیشانی و اشککه قای  جوان آ بیمارـ 21

 ر این بیمار صحیح است بجز؟همه موارد د یک نرمال است.سایر معاینات نورولوژ .در همان طرف دارد

 سی تی اسکن درخواست میکنیمب(     اولین اقدام دادن اکسیزن استالف( 

 وراپامیل در کاهش حمالت کمک کننده استد (      سوماتریپتان کمک کننده استج ( 

درون جمجمه قویا  افزایش فشار ،معاینه و یافته های تصویر برداری اساس شرح حال، خصوص درمان بیماری که بر درـ 20

 ؟نیستکدام مورد صحیح  مطرح شده است،

 درجه 91به میزان  سر آوردن باالالف( 

 داشته باشد. مانیتول ممکنست اثری گذرا در کاهش فشارب ( 

 تجویز دگزامتازون مطرح است. مغز زمینه تومور درمان ادم مغزی در درج ( 

 جیوه توصیه میشود. میلی متر 29از  به کمتر شریانی دی اکسیدکربن هیپرونتیالسیون با هدف کاهش فشار ،ساعت اول 29در د ( 

 در خیابان به اورژانس آورده شده است،کنار با جدول و برخورد تصادف اثر  که ساعتی قبل در ساله موتورسوار 50 آقایـ 22

خواب  دچار درخالل ارزیابی های ثانویه بیمار شرایط همودینامیک مداخله فوری نیاز نداشته است.تنفس و  ارزیابی اولیه راه هوایی،

 :است یافته های معاینه شامل مردمکهای قرینه و عالیم حیاتی به شرح زیر آلودگی و تنفسهای عمیق میشود،

BP:214/101  PR:43  RR:13 
 ؟نیست ورد صحیحدرمانی این بیمار کدام م تکمیل اقدامات تشخیصی در

      م سی تی اسکن مغزاانجالف( 
 تجویز کاپتوپریل زیرزبانیب(

      مشاوره اورژانس نوروسرجریج ( 

 RSIبه روش  انجام انتوباسیون اندوتراکیالد( 

ربط اما در پاسخ کالمی واژگان بی  بیماریکه به طور خودبخود چشم باز دارد، )معیار گالسکو( ارزیابی کمی سطح هوشیاری درـ 29

 چند است؟ بیمار GCSتحریک دردناک استرنوم دست پزشک را میگیرد و از خود دور میکند،  در و به زبان می آورد

 09د(    02ج(    00ب(    3الف( 

 ؟نخواهد داشتکدام بیمارکاهش هوشیاری با شانس بیشتری از اورژانس قابل ترخیص بوده و احتماال نیاز به بستری ـ 29

 به اورژانس آورده شده است. 21قند خون ساله دیابتی که پس از تزریق انسولین دچارکاهش هوشیاری شده و با  98آقای الف( 

 کاهش هوشیاری تدریجی و تب شده است روزهای اخیر دچاردر زل تحت مراقبت پرستاری بوده و با سابقه سکته مغزی که درمن ساله 79 خانمب ( 

 شکم و خواب آلودگی به اورژانس آورده شده است. درد ،971که با قند  0دیابت تیپبا ساله  09نوجوان ج ( 

 سطح هوشیاری به اورژانس آورده شده است.کاهش  ساله با سابقه آمبولی ریه تحت درمان با وارفارین که با تشنج و 90 آقاید ( 

 ؟و اولین مرحله ترمیم زخم کدام استمهمترین ـ 29

 وردن جسم خارجیآدر د(   هموستازج(   بی حسیب(    شستشوی زخمالف( 
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دچار لسراسیون بر روی دیستال فالنکس انگشت سوم دست راست شده است. زخم هنگام کار  ،ساله مکانیک 01قای بیمار آـ 29

مار صحیح کدامیک از گزینه های زیر در مورد مدیریت ترمیم زخم بی .روغن موتور می باشدو لوده و حاوی گریس دست بسیار آ و

 ؟ نمی باشد

 .رم شهر می توان دست را شستشو دادب ولآبا  ،بعد از بلوک عصب دیژیتالالف( 

 .الزم و ضروری است که حتما با سرم شستشو زخم را ستشتشو دادب ( 

 است.پوند بر اینچ مربع   8-5شستشوی زخم با سرم شستشوی استریل و فشار ،بهترین روشج ( 

 1-9ترمیم زخم با نخ نایلون د ( 

 ؟کدامیک از گزینه ها صحیح می باشد .سانتیمتر بر روی خلف دست راست دارد 0بیماری زخم به طول ـ 27

 زخم بیمار را ترمیم می کنیم ،چور(و)دستگاه منگنه جهت س لربا استاپالف( 

 زخم را ترمیم می کنیم ،بعد از اکسپلور 1-9با نخ نایلون ب ( 

 زخم را ترمیم می کنیم ،بعد از اکسپلور 1-2با نخ نایلون ج ( 

 زخم را ترمیم می کنیم ،بعد از اکسپلور 1-2با نخ کرومیک د (  

 شود؟ یم هیشده توص دهیپ اندام گزبانداژ کر ریاز جانوران ز کیدر صورت گزش توسط کدام ـ 28

 ییایعروس درد (   میعقرب گادج(   فارس جیخل یحلزون مخروطب(   یمار جعفرالف( 

 کدام است؟ یشده با خار سفره ماه جادیا یاز عفونت زخم پا یریشگیپ یمناسب برا کیوتیب یآنتـ 23

 نیسیترومایآزد (   نیسفالکسج (     نیلیکلوگزاسب(   موکسازولیکوترالف( 

 دارد؟ یضد هار یساز منیبه ا ازین ریاز جانوران ز کیبا کدام  یاز گازگرفتگ یزخم ناشـ 91

 شغالد (    خفاشج (     شترب(    سنجابالف( 

مانند خارش، درد،  یگرینشانه د ایعالمت  چیصورت شده است. ه یدر قوچان پس از خواب متوجه تورم و قرمز یفردـ 90

 عامل گزش کدام است؟ نیبثورات ندارد. محتملتر ایسوزش 

 سوسکد (    عنکبوتج(     زنبورب(   عقربالف( 

 اقدام درست کدام است؟ نی. نخستدیشو یم داریپس گردن از خواب ب یبا سوزش و خارش ناگهان ران،یدر ساحل شمال اـ 92

 موضع با الکل یشستشوب(      موضع با آب و صابون یشستشوالف( 

 نیموضع با بتاد یشستشود (      در موضع نیریسرد جوش ش رهیخم دنیمالج ( 

 کند؟سیستم اورژانس پیش بیمارستانی در کشور ما از کدام مدل زیر تبعیت میـ 99

    Regionalب(      Anglo – Americanالف(

 Mixedد (        Franco – Germanج(

ثانیه دارد، جزو کدام  2اگر فردی با اصالح وضعیت تنفسی کماکان تنفس ندارد و بازگشت مویرگی زیر  STARTدر تریاژ ـ 99

 دسته است؟

 سیاهد (     قرمزج (     زردب(    سبزالف( 

 ؟نیست Surge Capacityاصلی  کدامیک از موارد زیر از اجزاءـ 99

 Structureد (    Systemج(    Stuffب(    Staffالف( 

 است؟ رتعریف کدام یک از موارد زی "سازی برای جلوگیری یا کاهش آثار مخرب حادثهمقاوم"ـ 99

 Recoveryد (    Responseج (   Preparednessب(   Mitigationالف( 
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 ساله سیگاری با شکایت درد قفسه سینه مراجعه کرده است و با تشخیص  انفارکتوس میوکارد تحت درمان می ۵۶آقای ـ 97

باشد و به طور ناگهانی دچار کاهش سطح هشیاری و سیانوز می شود و مانیتور بیمار ریتم زیر را نشان می دهد. اقدام درمانی 

 بعدی چیست؟

 
 

 شروع ماساژ قفسه سینهد(   تجویز آمیودارونج(  چک نبضب(  شوک الکتریکیالف( 

به سبب ریتم زیر نیازمند دریافت شوک الکتریکی به صورت مکرر می  ء قلبی عروقی،کیلوگرم طی احیا ۲۱در کودکی به وزن ـ 98

 حداکثر دوز دریافتی چند ژول می باشد؟  باشد.

 

 
 

 ژول ۲۲د(   ژول ۲۴ج(   ژول ۲۲ب(   ژول ۰۲۱الف( 

آورده اند. ساله ای را به دلیل عدم توانایی در نفس کشیدن و بدون واکنش به تحریکات اطرافیان، به اورژانس  ۱کودک  ـ 93

 عدد در دقیقه است.در قدم بعدی کدام صحیح تر است؟ ۶۶کودک نفس نداشته، سیانوتیک است و تعداد نبض فمورال  ،درمعاینه

   ثانیه یک بار ۶تا  ۵تنفس مصنوعی با ماسک و آمبوبگ با هر الف( 

 انتوبه کردن بیمار و اتصال وی به ونتیالتورب( 

       شروع ماساژ قفسه سینهج( 

 اپی نفرین تجویزد ( 

 صحیح است؟توالی احیا قلبی عروقی پایه کدام یک در رابطه با ( 91

 ، تقاضای کمک با فریاد زدن، اطمینان از ایمنی صحنه، چک کردن پاسخ، چک نبض، شروع ماساژ قلبی۰۰۵تماس با الف( 

 فریاد زدن، چک نبض، شروع ماساژ قلبی، چک کردن پاسخ، تقاضای کمک با ۰۰۵اطمینان از ایمنی صحنه، تماس با ب ( 

 ، چک کردن پاسخ، تقاضای کمک با فریاد زدن، چک نبض، شروع ماساژ قلبی۰۰۵اطمینان از ایمنی صحنه، تماس با ج ( 

 ، چک نبض، شروع ماساژ قلبی۰۰۵اطمینان از ایمنی صحنه، چک کردن پاسخ، تقاضای کمک با فریاد زدن، تماس با د ( 

متوجه افت شدید فشار  ،در حین معاینه مجدد .ساعت تحت درمان می باشد انس به مدت یکژیی در بخش اوربیمار تروماـ 90

 اولین اقدام مناسب کدام است؟ .می شویدوی خون 

 بررسی راه هوایید (   تجویز خونج(  سونوگرافی شکم بر بالین بیمارب(  تجویز نرمال سالین الف( 

  حیاتی وی به شرح زیر می باشد: عالئم .حالت کما ویزیت می نمایید درموتور سواری را ـ 92

HR:50  RR:24  BP:170/100 
 ؟ت عالئم حیاتی فوق کدام مورد استبه نظر شما عل

 آسیب نخاعید(  درد و اضطرابج(     ICPافزایش ب(   هیپوولمیالف( 
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. محتملترین است. گرافی وی را مالحظه می کنیدمتعاقب تنگی نفس ناگهانی به اورژانس مراجعه کرده  ،پسر جوان قد بلندـ 34

 ؟تشخیص کدام است

 
 

 آمبولی ریهد(   پلورال افیوژنج(   پنوموتوراکسب(   پنومونیالف ( 

الئم به ساعت از شروع ع 0متعاقب استفاده از اسپری خوشبو کننده دچار تنگی نفس شده و بعد از  ،خانم جوان با سابقه آسمـ 33

ی شود. بعد از یک ساعت از درمان، همچنان به ، اقدامات اولیه درمانی مناسب برای بیمار انجام ماورژانس مراجعه کرده است

لیز ، بیمار به شدت تاکی کارد و تاکی پنیک است، آناشودداهای ریوی به سختی شنیده می ، در سمع ریه صشدت بیقرار است

 PH:7.20         PCO2:51      HCO3:19                                                    :گازهای خونی به قرار زیر است

 ؟مناسبترین اقدام کدام است

 انتوباسیون بیمارد(  تعبیه لوله سینه ایج(  اضافه کردن تئوفیلین به درمانب( تکرار اسپری سالبتامول الف( 
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 آورده شده است. در معاینه ریه، رال دوطرفه شنیده میشود. ساله با سابقه مشکل قلبی با تنگی نفس به اورژانس 01 آقایـ 99

نوار قلب  .پاها دارددر مچ  5ر معاینه ادم +. دمار تاکی کارد بوده و بیقرار است. بیمی باشد %00اکسیژن در هوای اتاق درصد اشباع 

 ؟ را مالحظه می کنید. محتملترین تشخیص کدام است

 
 نارسایی دریچه پولمونرد (   آمبولی ریه ج(   سکته قلبیب(    ادم ریه الف( 

جهت بررسی آزمایشگاهی وی  بیماری را به علت نوبت اول تشنج که حدود یک ساعت قبل رخ داده به اورژانس می آورند.ـ 99

 مورد مناسب است؟کدام 

 اندازه گیری سطح پروالکتین خونب(      ABGانجام الف( 

 اندازه گیری سطح سدیمد (    اندازه گیری سطح داروهای ضد تشنجج ( 

 ؟نداردبه سی تی اسکن مغزی  کدامیک از بیماران تشنجی زیر نیازـ 97

 هفته با اولین حمله تشنج 01خانم باردار الف( 

 با اولین حمله تشنج به مدت یک دقیقهساله  21آقای ب ( 

 ساله با حمالت قبلی تشنج که هم اکنون ضعف دست راست دارد 99آقای ج ( 

 ویی استساله با سابقه قبلی تشنج که تحت درمان دار 91خانم د ( 

 کدام اقدام مناسب است؟ ناگهان وی دچار تشنج می شود. ،بیمار در بیمارستان در حین معاینه یکـ 98

 باز کردن دهان برای پیشگیری آسیب به زبانب (    قطع سریع تشنج با تزریق دیازپام وریدی الف(

 دادن کمک تنفسی هر چه سریعترد (     ار را به پهلوی چپ بخوابانیمبیمج ( 

 کدام است؟ اورژانس مارانیدر اغلب بانتوباسیون  یروش انتخابـ 93

 awake intubationب(    Crash intubationالف(  

 Rapid sequence intubationد (     Drug facilitated intubationج ( 

حاصل  Fio2میزان  ،گردد در دقیقه استفاده می تریل ۲۶ ژنیو اکس non-rebreather face mask with reservoirاز  یوقتـ 91

 چقدر است؟

 ۲۱۱د (     ۶۱۱ج (    ۴۱۱ب(    ۰۱۱۱الف( 

 باشیدموفق             


