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مقدمه 

:گشارهیداست شایبنده پرخطا طبق روال معمول ذکر حکمتینکلمات از اینایراز تحریتغا

: گفتیبه موسيروزخداوند

..بدترین بنده مرا بیاور برو

خواست با خود ببرد، گفت نکند یک موقع این آدم توبه مییدرجه یک را پیدا کرد و وقتياز گناهکارهایرفت یکموسی

.کردرهایشباشد، گناهکار میيکرده باشد و من فکر کنم که این بنده

.. را گرفت تا ببرد نزد خود گفت يدزدرفت

.ردکیشکرده و خدا او را بخشیده باشد رهاتوبهاین بنده خاص خدا باشد و نکند

نمود؛یآزادش میبا چنین فرضیات و داوریهائیگرفترا میکسهر

.پیش خدا رفتیدست خالآخر

: گفتخدا

ي؟آمدیدست خالیموساي

: گفتموسی

..گشتم بدتر از خودم پیدا نکردم هرچه

:گفتخدا

يهرآئینه اگر غیر از این کرده بودیموساي

پیغمبري عزل میشدياز

...یمخود باشيجوعیب

يمحمدارادتمندتان؛ دکتر

:یارتباطراه
@DQ_Surgery





االت تألیفی ؤمجموعه س

اصول جراحی دهان، فک و صورت 
)2019پیترسون (

ارزیابی وضعیت سالمت  قبل از عمل : 1فصل 

از واقعیت نشان ....... در ثبت فشار خون در معاینه بالینی، استفاده از کاف خیلی بزرگ فشار خون را -1
. قرار بگیردAntecubitalدر حفره ....... باید روي شریان پدهد و دیافراگم استتوسکومی
تر ـ براکیال کم) دبیشتر ـ راکیال ) جلتر ـ رادیاکم) بلبیشتر ـ رادیا) الف

�. صحیح است) د(گزینه 

براسـاس  (زشـک درمـان شـوند؟    پتوانند به طور روتین توسط دنـدان کدام یک از بیماران زیر نمی-2
) ASAبندي طبقه

بیمار چاق داراي فشار خون باالي کنترل شده ) الف
کشد نخ سیگار می5بیمار سیگاري که روزانه ) ب
. باشدمار داراي دیابت نوع دو که مربی تکواندو میبی) ج
. تواند راه برودتر از یک ساعت نمیبیمار داراي فشار خون باال که ناتوان نیست ولی بیش) د

�. صحیح است) د(گزینه 
ـ زحـل راهچهـار  يپزشـک عمومـاً دارا  دندان،نباشـد نسبتاً سـالم  IIکالس کیایIکالس ASA،ماریبکیاگر  ری
:باشدمی

ـ نظارت دق،ییهاي کنترل اضطراب داروکیبا اقدامات کاهش اضطراب، تکنمولمعیهاي درمانبرنامهرییتغ) 1( تـر بـر   قی
الزم IIکـالس  ASAيبـرا مواردي هستند کـه ها تنهانیمعموًال ا(ها روشنیاز ایبیترکایدر طول درمان، ماریبيرو

)است
بـه عنـوان   (و دنداندهانییسرپایانجام عمل جراحيبرامارانیبيسازآمادهییراهنمايبرایمشاوره پزشکافتیدر) 2(

)[HCM]کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک ای، و ]CHF[قلب یاحتقانییبا نارساماریبسوپاین نکردن کاملمثال،
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به صورت سرپاییماریامتناع از درمان ب) 3(
فک و صورتدهان و یجراحمتخصص به ماریارجاع ب) 4(

ـ اند، امـا در م شدهیطراحاندندانپزشکاستفاده تخصصی يکه براوجود دارند ASAستمیسدرتغییراتی متخصصـان  انی
.رندیگیهنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار نمیهاي بهداشتمراقبت

:ASA Iسالموطبیعیبیمار
 :ASA IIبراي سالمتمهمخطرعاملیاخفیفسیستمیکبیماريبهمبتالبیمار

 :ASA IIIکنندهناتوانغیرشدیدسیستمیکبیماريبهمبتالبیمار
 :ASA IVاستادامه زندگیبرايدائمیتهدیدیککهشدیدسیستمیکبیماريبهمبتالبیمار
 :ASA Vبماندزندهجراحیعملبدونرودنمیانتظارکهمرگحالدربیمار
ASA VI :پیوند به شخص دیگر استفاده کردبراياوبدناعضايتوان ازکه میمغزيمرگبیمار

باشد؟ هاي عمومی کاهش اضطراب در طی درمان نمیروتکلپهاي زیر از کدام یک از گزینه-3
یش از تزریقپآگاه نکردن بیمار ) بکردن حواس بیمار رتپ) الف

اطمینان خاطر دادن ) دبخش وریدي آرام) ج

�. صحیح است) ب(گزینه 

درمانحیندر
داروییغیراضطرابکنترلابزارهاي

مکررکالمی واطمینان دادن به بیمار به صورت●
گفتگوکردن حواس بیمار بامنحرف●
)دهدمیهشداربیماربهشودمیاضطراببالقوه باعثکهکاريهرانجامازقبلپزشک(گیر نکردن بیمارغافل●
ضروريغیرصدايوسرنبود●
بیمار باشددیدازخارججراحیابزارهاي●
بخشاي آرامشموسیقی زمینه●

اضطرابکنترلداروییابزارهاي
کافیزمانمدتوشدتباحسی موضعیبی●
اکسایدنیتروس●
وریديداخلداروهاي ضد اضطراب●

بهترین روش براي محدود کردن اضطراب بیماران در آنژین صدري چیست؟ -4
حسی عمیق بی) بروتکل کاهش اضطراب پ) الف

استفاده از اکسیژن مکمل ) دبخش وریدي آرام) ج

�. صحیح است) ب(گزینه 
.استماریببکردن اضطرامحدوديروش برانیبهترقیعمیحسی موضعبی



9)  اکسیر آبی) (2019پیترسون (مجموعه سؤاالت تألیفی اصول جراحی دهان، فک و صورت 

کدام گزینه در مورد بیماران داراي مشکالت قلبی عروقی صحیح است؟ -5
. به تعویق انداختMIس از پماه 6تمام اعمال جراحی را باید تا ) الف
. انجام دادCABGتوان یک ماه بعد اعمال جراحی مینور را نمی) ب
. جام دادتوان انمیMIماه بعد 3اعمال جراحی ماژور را به شرط کنترل اضطراب ) ج
. توان انجام دادبه شرط بهبودي مناسب بیمار و کنترل اضطراب میMIماه بعد 2اعمال جراحی مینور را ) د

�. صحیح است) د(گزینه 
MIمـاه پـس از   6کمتر از ندتوانمیشوند،ی انجام میدندانپزشکمطبمعموًال در که دهان و دندانیساده جراحاقدامات

داشـته  نMIاز پـس  رمعمولیغيبهبودماریو بدر بیمار نشوند اضطراب قابل توجهجادیباعث اصورتی کهدر د، نانجام شو
اجـازه ایـن کـار را بدهـد،     یمشاوره پزشـک قیپزشک از طردر صورتی کهیدندانپزشکاقداماتریسان،یعالوه بر ا. باشد
.دنابیادامه توانندمی

بـا  انـد  داشـته ) CABG(عروق کرونـر  وندیپی که مارانیب،دهان و دندانیده جراحهاي عمبا توجه به مراقبت،یبه طور کل
یـک  اگـر  . سـپري شـود  بایدماه 3،یانتخابیقبل از عمل جراح. شونددرمان میداشته اند، MIی که مارانیمشابه بیروش

داشـته  CABGکـه یمـاران یب. مشاوره شودبیمارپزشک با دیباشد، بايضرورCABGاز پسماه 3قبل از عمدهیجراح
مرحلـه  اگـر  . دنشـو تیریشرح داده شد، مدهمانطور که قبالًدیبانیهر دو را دارند و بنابراایMIن،یمعموالً سابقه آنژاند، 

ل مـاه پـس از عمـ   6در کمتر از تواند معموالً میماریو اضطراب به حداقل برسد، ببدون مشکل سپري شده باشد ریکاوري
.در مطب قرار بگیردیمعمول جراحتحت اقداماتCABGیجراح

باشد؟ نمیCHFکدام گزینه جزء عالئم اصلی -6
اي تنگی تنفس ناگهانی شبانه حمله) بنه پارتو) الف

ا پگذار مچ ادم گوده) دویزینگ ) ج

�. صحیح است) ج(گزینه 
.باشدمیمچ پاادماي و حملهنفس شبانه یتنگ،هارتوپنشاملCHFعالئم 

در جراحی افراد مبتال به ...... باشد و موقعیت می...... سال 50ریتمی در بیماران باالي ترین دیسشایع-7
CHFباشدارجح می /
uprightفیبریالسیون بطنی ـ ) بSupineفیبریالسیون دهلیزي ـ ) الف

Supineفیبریالسیون بطنی ـ ) دuprightفیبریالسیون دهیزي ـ ) ج

�. صحیح است) ج(گزینه 
.دهدسال رخ می50يباالمارانیاست که در بریتمیدیسترین عیشايزیدهلونیالسیبریف
.اي از جراحی نباید در حالت خوابیده قرار بگیرندهیچ مرحلهدر همبتال به ارتوپنمارانیب. 

باشد؟ نمیSamterکدام گزینه از عالئم تریاد -8
رینیت حاد ) دبینی پولیپ) جآلرژي به آسپرین ) بآسم ) الف

�. صحیح است) د(گزینه 
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شود؟ کدام یک از داروهاي زیر در فرد مبتال به آسم مجاز محسوب می-9
کننده تنفس رسپد) دنیتروس اکساید ) جNSAID) بآسپرین ) الف

�. صحیح است) ج(گزینه 

مدیریت بیمار مبتال به آسم1- 13کادر●

تعویقبهندارد،تنفسیدستگاهعفونتازاي نشانههیچبیمارواستشدهکنترلکاملبطورآسمکهزمانیتارادندانپزشکیدرمان. 1
.بیندازید

خـس  خسگونههربخشی،آرامیاودهانیعمدهجراحیعملازقبلتادهیدگوشاستتوسکوپباسینهصداي ویزینگ قفسهبه. 2
.دهیدتشخیصرا

.نکنیدکنند استفادهایجاد میتنفسیدپرسیوناز داروهایی کهاماکنید،استفادهاکسایدنیتروسجملهازاضطرابکاهشپروتکلیکاز. 3
.کنیدمشورتعملازقبلسدیمکرومولینازاستفادهاحتمالدربارهبیمارپزشکبا. 4
انجام آدرنالنارساییالزم راجهتدرمان پیشگیريباشد،کردهمصرفمداومطوربهیاکند میمصرفکورتیکواستروئیدبیماراگر. 5

.دهید
.باشیدداشتهدسترسدربرونکودیالتورحاوياسپريیک. 6
.کنیدخودداريحساسبیماراندراستروئیديغیرالتهابیضدداروهايمصرفاز. 7

باشد؟ نمیCOPDهاي بیماران کدام مورد از ویژگی-10
. شودمشاهده میbarrel-chestدر این بیماران ) الف
. در این بیماران ارجح استuprightموقعیت ) ب
. شوندهاي متوسط تا شدید دچار تنگی نفس میاغلب در انجام فعالیتCOPDبیماران مبتال به ) ج
. ژن مکمل به صورت روتین نباید انجام شودیاستفاده از اکس) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
.شوندمینفسیتنگهاي مالیم تا متوسط دچار انجام فعالیتاغلب در زمان COPDمبتال به مارانیب

.هستند) barrel-chest(اي شکل قفسه سینه بشکه
بتواننـد ترشـحات   بهتـر  تا قرار بگیرندیدندانپزشکیدر صندلو صافنشسته تیدر موقعمارانیبباشد کهازیممکن است ن

.خود را کنترل کنندمعموالً فراوانيویر

یوندي غربالگري کدام بیماري باید درنظر گرفته شود؟ پدر بیماران با اعضاي -11
CMV) دBاتیت په) جلیزر ) بCاتیت په) الف

�. صحیح است) ج(گزینه 
نبود امکـان بـراي غربـالگري    در صورت . دیریرا در نظر بگBتیهپاتروسیويغربالگر، پزشکیدندانانجام درمانقبل از 

.دیهاي الزم را انجام دهاطیاحتت،یهپات
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. شودمی..... منجر به، IIو در دیابت نوع ....... منجر به Iدیابت نوع در تر رگالیسمی شدیدپهای-12
واسموالر ـ کتواسیدوز پکماي های) براسموالر پکتواسیدوز ـ کماي های) الف

واسموالر پکتواسیدوز ـ کماي های) دراسموالر ـ کتواسیدوز پکماي های) ج

�. صحیح است) الف(گزینه 

باشد؟ نمیصحیح Iکدام گزینه در مورد بیماران دیابتی نوع -13
. روتکل کاهش اضطراب انجام شودپعمل جراحی دهان بهتر است اوایل روز با استفاده از ) الف
بعـد صـبحانه   NPHي و دتواند غذا بخورد، تزریق انسولین رگـوالر عـا  اگر بیمار قبل و بعد عمل جراحی می) ب

. باید انجام شود
. شودتواند قبل و بعد عمل جراحی غذا بخورد، اصالً انسولین تزریق نمیاگر بیمار نمی) ج
. مصرف شودIVدگی یا تهوع در جراحی رخ دهد باید گلوکز خوراکی یا آلواگر عالیم گرسنگی، خواب) د

�. صحیح است) ب(گزینه 
بـا  سـموالر اپریهتیوضـع کیکند، اما منجر به میدیتولدوزیبه ندرت کتواس2نوع ابتیمبتال به دمارانیدر بدیشدیسمیپرگلیه

.شودمیتغییرات سطح هوشیاري
بیشـتر بـه  یسمیپوگلیهيبه جاي ما خطاریزي شده است، بهتر است برنامهو دندان دهان یجراحعملکیکه یهنگامن،یبنابرا

عمـل . دیکنارائهمنبع گلوکز یک و دیکنباز حد اجتناشیبنیکه بهتر است از دوز انسولکهیمعننیبدباشد؛سمییپرگلیهسمت 
ـ رژدرتغییراتـی اگر . مه کاهش اضطراب انجام شودروز با استفاده از برنالیدر اوادیدهان و دندان بایجراح بـا  مـاران یبیـی دارومی

. مشـورت شـود  مـار یباصـلی با پزشک ، باید باشديدر دوره بعد از عمل ضروراییجراحوزانجام شده در رییغذاراتییتوجه به تغ
رگـوالر نیبخورد و مقدار معمـول انسـول  خود را غذاي عاديخواسته شود کهماریبباید از ، IVبخش استفاده از آرامعدمدر صورت

.را مصرف کندNPH1نیصبح و نصف دوز انسول
زمـانی  و تنها مصرف نکندصبح را نوبت نیگفته شود که انسولماریبه بدیغذا بخورد، بادینبایقبل از عمل جراحماریباگر

نظـارت گلـوکز   مبتنی بريبا دوزدیبامعمولنیانسولسپس . که کالري دریافت کرده باشدردیرا از سر بگنیانسولمصرف
ـ معمول و فعالییغذايالگوهاماریکه بیهنگام. ردیمورد استفاده قرار گبا راهنمایی پزشک سرم  را از سـر  خـود  یبـدن تی
. کرداجراتوان دوباره را مینیمعمول انسولمی، رژگرفت

در مورد بیماران دیابتی کدام گزینه صحیح است؟ -14
. افراد مبتال به دیابت کنترل شده، بیشتر از افراد غیرمبتال به دیابت مستعد عفونت هستند) الف
. شوددر افراد با دیابت کنترل نشده، در صورت عفونت جدي دهانی بستري در بیمارستان توصیه می) ب
. باید عفونت سریع و موضعی درمان شودIدر دیابت نوع ) ج
. باشدمدت ارجح میمدت بر مالقات ظهر و کوتاهقرار مالقات صبح و طوالنی) د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Netural protamine hagedorn



)اکسیر آبی) (2019پیترسون (مجموعه سؤاالت تألیفی اصول جراحی دهان، فک و صورت 12

�. صحیح است) ب(گزینه 
ر کـردن  امهـ تـر شـدن   امـا مشـکل  سـتند، یبه عفونت نمستعد،ابتیمبتال به دغیر از افراد شتریکنترل شده بابتیافراد مبتال به د

.ا دارندعفونت ر
بسـتري  دیـ وجود داشته باشـد، با ابتیدر فرد مبتال به دیدهانيعفونت جدایياضطرارتیوضعیک حال، اگر نیبا ا

از ياریبسـ .انجـام گیـرد  عفونت یو کنترل تهاجمیسمیپرگلیکنترل حاد هدر نظر گرفته شود تامارستانیبشدن در 
کـه تحـت   ابـت یمبتال بـه د مارانیبه طور منظم به بدیهاي بابیوتیکآنتیپروفیالکسی معتقدند که نیپزشکان همچن

.در این مورد اختالف نظر وجود داردحال، نیبا ا. ، داده شودگیرندقرار مییجراح
.دیدرمان کنسرعت و بطور وسیععفونت را به 

زشکی براي کشیدن پبه مطب دندان) moon face(شکل وست نازك و شفاف و صورت ماهپبیماري با -15
کدام گزینه در مورد این بیمار صحیح است؟ . مراجعه کرده است4ي دندان ریشه

. شودروتکل کاهش اضطراب در این بیمار دیده نمیپنیازي به ) الف
. شدابکورتیکواستروئید مکمل در این بیمار قبل کار ضروري می) ب
. هیدروکورتیزون مصرف کندmg60عمل روز کند باید در اضر کورتون مصرف میاگر بیمار درحال ح) ج
. باشدنیازي به تجویز کورتیکواستروئید مکمل در این بیمار نمی) د

�. صحیح است) د(گزینه 
روتکل کاهش اضطراب کافی اسـت و نیـاز بـه کورتیکواسـتروئید     پشود چون دراین بیمار جراحی کوچک و ساده انجام می

. مل نیستمک
برآمدگی بوفـالو ،)moon face(داراي صورت ماه شکل کنند، مصرف میدیکواستروئیکه به طور منظم کورتیمارانیاغلب ب

)buffalo humpو پوست نازك و شفاف دارند)قوز پشت گردن.

کند ولی در سال گذشـته بـه   بیمار مبتال به سرکوب آدرنال که درحال حاضر استروئید مصرف نمی-16
...... . روزانه هیدروکورتیزون مصرف کرده است، در صورت جراحی بزرگ mg25هفته 2مدت 

. باشدمستعد نارسایی حاد آدرنال می) الف
. کندهیدروکورتیزون مصرف mg60روز قبل و روز عمل جراحی ) ب
. نجمین روز بعد جراحی قطع شودپکورتون کمکی باید در ) ج
. نیازي به تجویز کورتون مکمل نیست) د

�. صحیح است) د(گزینه 
کورتون مکمل در فردي که کاندید عمل جراحی بزرگ است و در طول یکسال گذشته به مدت بـیش از دو هفتـه حـداقل    

mg20روزانه هیدروکورتیزون دریافت کرده است الزم است .
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مدیریت بیمار مبتال به سرکوب آدرنال که نیاز به جراحی دهان و دندان بزرگ دارد1- 20کادر●

:باشددیکواستروئیدر حال مصرف کورتماریباگر
.دیپروتکل کاهش اضطراب استفاده کنکیاز . 1
.ی نظارت کنیدو فشارخون قبل، در طول و بعد از جراحبر نبض. 2
.ددو برابر کنرادوز روزانه به بیمار بگویید کهو روز بعد از آن، یدر روز قبل، روز جراح. 3
.دیکنهیتوصرادیبازگشت به دوز معمول استروئماریببه ،یدر روز دوم پس از جراح. 4

زونیدروکورتیـ گـرم ه میلـی 20هفتـه در سـال گذشـته حـداقل     2از شیف نکرده است، اما بمصردیدر حال حاضر استروئماریباگر
:مصرف کرده است) معادل آنایزولیکورت(
.دیپروتکل کاهش اضطراب استفاده کنکیاز . 1
.ی نظارت کنیدو فشارخون قبل، در طول و بعد از جراحبر نبض. 2
ـ (ی مصرف کنددر روز قبل و صبح عمل جراحرا ) معادل آنای(زونیدروکورتیهگرمیلیم60بگوییدماریببه. 3 دیـ دندانپزشـک با ای

).کندتجویزیقبل از عمل جراحي آن رادیداخل وراییمعادل عضالنایزونیدروکورتیگرم همیلی60
ـ پزشـک مـی  . گرم برسـد میلی20روز به 3و سپس به مدت ابدیکاهش گرمیلیم40تا دیدوز با،یدو روز بعد از عمل جراح. 4 دتوان

.کندروز بعد از عمل متوقف 6رامکمليدهایمصرف استروئ

باشد؟ نمیکدام گزینه از عالیم اولیه بحران تیروتوکسیک -17
قراري بی) دتعریق ) جشکمی پکرام) بحالت تهوع ) الف

�. صحیح است) ج(گزینه 
هـاي  عالئـم و نشـانه  . استیشکمی عضالتحالت تهوع و گرفتگ،يقرارشامل بییکروتوکسیبحران تکیهیاولعالئم 

در وشـود، میپایینو فشارخون گیجیدچار ماریب. یقلبنارساییتیو در نهايکاردیتاک،عبارتند از تب باال، تعریقيبعد
.شودمرگ میمنجر به صورت عدم مداخله، 

باشد؟ کاري تیروئید میرکاري و کمپنه جزء عالئم مشترك کدام گزی-18
خشونت صدا ) بوست پیگمانتاسیون پرپهای) الف

) لرزش(ترمور ) دموي شکننده ) ج

�. صحیح است) ج(گزینه 
و شکنندهموهاي نازك

..... الکتی پدر بیماران با اختالل -19
. شودتوصیه میPTTها تست الکتپدر صورت اختالل در کیفیت ) الف
. باشداي ارجح میحسی بالك ناحیهحسی موضعی بر بیبی) ب
. الکت در جراحی کوچک نیستپمتر مکعب، معموالً نیاز به تزریق در هر میلی180000الکت پبا تعداد ) ج
. باشدکننده انعقاد سیستمیک ضروري میاستفاده از مواد تسریع) د
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�. صحیح است) ب(گزینه 
یدر عمل جراحریتاخاییجراحپیش ازپالکتقیبه تزرازیمعموالً نمکعبلیترمیلیهردر20000پالکت کمتر از تعداد
هـاي  تـوان تسـت  باشـد، مـی  ی وجود داشتهفیکیاختالل پالکتاحتمالاگر . ابدیشیها افزاکه تعداد پالکتیتا زماندارد،

ـ باموضعیحسی بی. شودبررسیدر برابر خطر عوارض بعد از عمل دیباییدارومیرژرییو تغانجام دادعملکرد پالکت را  دی
بزرگتر، کـه  یهاي خونرساندن به رگبیآسبه منظور کاهش اي منطقههاي بلوكيبه جایموضعانفیلتراسیونقیاز طر

یانعقاد موضـع تسریع کننده از مواد استفادهدیبا. انجام شودهماتوم شود، جادیو اقیپس از تزريزیتواند منجر به خونرمی
هـاي خـون پـس از    لختـه جابجـایی از يریبه دقت بـه منظـور جلـوگ   دیباماریو ب،ی در نظر گرفته شودهاي دهاندر زخم

. آموزش داده شودآنهايریگشکل

قبل عمـل بایـد صـورت گیـرد و در صـورت نبـود       ....... هاي بزرگ رین در جراحیپقطع داروي آس-20
. شودشروع می...... ریزي بعد عمل خون

روز ـ فرداي روز جراحی 5) بروز ـ فرداي عمل 1) الف
روز بعد عمل 3روز ـ 5) دروز بعد عمل 5روز ـ 1) ج

�. صحیح است) ب(گزینه 

کنندعوامل ضد انعقاد مصرف میمدیریت بیمارانی که به صورت درمانی 1- 23کادر●

پالکتمهارکننده يداروهاریسااینیکننده آسپرافتیدرمارانیب
.دیریچند روز با پزشک تماس بگيضد انعقاد برايتوقف داروهایمنیانییتعيبرا. 1
.باشند، به تعویق بیندازیدروز متوقف شده 5يمهار کننده پالکت برايکه داروهایرا تا زمانیجراح. 2
.دیلخته کمک کنحفظو يریگتا به شکلدیرا انجام دهالزماقدامات یدر طول و بعد از جراح. 3
.دیرا دوباره شروع کندارو یوجود نداشت، روز بعد از جراحيزیخونراگر. 4
)نیکوماد(نیوارفارکننده افتیدرمارانیب
ـ ا. مشورت کنیدماریبا پزشک ب3.0INR-2.0به)PT(نیزمان پروترومبکاهشیمنیانییتعيبرا. 1 ممکـن اسـت چنـد روز    نی

.طول بکشد
2 .PTرا به دست بیاوریدهیپا.
3) .a ( اگرPT 3.1کمتر ازINRبروید6مرحله به و دیرا ادامه دهیباشد، عمل جراح.

)b ( اگرPT3.0از شیبINR دیبرو4باشد، به مرحله.
.ی متوقف کنیدروز قبل از جراح2تقریباً رانیوارفار. 4
5 .PT که ییو در جادیروزانه چک کنبه صورت راPT بهINR 3.0دیادامه دهیعمل جراحد،یرس.
.دیلخته کمک کنحفظو تشکیلتا به دیرا انجام دهیاقدامات اضافیدر طول و بعد از جراح. 6
.از سر بگیریدیرا در روز جراحنیوارفارزیتجو. 7
نیهپارکنندهافتیدرمارانیب
.دیمشورت کنماریبا پزشک بقبل از عملدر دوره نیتوقف هپاریمنیانییتعيبرا. 1
.کنیدخنثیرا با پروتأمین نیهپارایبه تعویق بیندازیدمتوقف شدنیهپارنکهیساعت بعد از ا6تا حداقل ی راانجام عمل جراح. 2
.از سر بگیریدرا دوباره نیهپارشد، لیلخته خوب تشککزمانی که ی. 3
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ـ کننده هدر صورت اورژانسی بودن جراحی در فرد مصرف-21 ....... شـود و  اسـتفاده مـی  ...... ارین از پ
. شودارین شروع میپمصرف ه

وب خفلومازنیل ـ به محض تشکیل لخته ) بروز بعد 1فلومازنیل ـ ) الف
روز بعد 1روتامین سولفات ـ پ) دوب خروتامین سولفات ـ به محض تشکیل لخته پ) ج

�. صحیح است) ج(گزینه 
21رجوع به سؤال 

نیست؟ کدام یک از داروهاي زیر در بیماران باردار مجاز -22
نیتروز اکساید سه ماهه دوم ) بکدئین ) الف

تتراسایکلین ) دواکائین یپبو) ج

�. صحیح است) د(گزینه 

باردار از آنها اجتناب شودداروهاي دندانپزشکی که باید در بیماران 1- 26رکاد●

يدیاستروئریغیضد التهابيداروهاگریو دنیآسپر
نیکاربامازپ•
)مزمندر صورت استفاده (کلرال دراتهی•
دیازپوکسایکلرد•
دیکواستروئیکورت•
هانیازپیبنزودریو ساازپامید•
)مزمندر صورت استفاده (دیدروکلرایهنیدرامیهفنید•
نیمورف•
ایاست،%50کمتر از ژنیغلظت اکسگیرد وهفته در معرض آن قرار میدرساعت9بیمار بیش ازی کهدر صورت(نیتروس اکساید •

)استدر سه ماهه اولبارداري

يدیاستروئریغیضد التهابعوامل
دیدروکلرایهنیپنتازوک•
تالیفنوبارب•
دیدروکلرایهنیپرومتاز•
هانیکلیتتراس•

23رجوع به سؤال 

کدام یک از داروهاي زیر در دوران بارداري منع تجـویز امـا در دوران شـیردهی مجـاز محسـوب      -23
شود؟ می
لیدوکائین ) دسیلین نیپ) جفن وکسیپروپ) بازین متروپ) الف
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�. صحیح است) الف(گزینه 

بر روي مادران شیردهتأثیر داروهاي مورد استفاده در دندانپزشکی1-2جدول

تأثیر بالینی اشکاري بر شیرخوارانی که از شیر مـادر  
کنند ندارندتغذیه می

شـیر  تاثیرات بالینی بالقوه زیان باري بر شیرخوارانی کـه از  
کند دارندمادر تغذیه می

استامینوفن
هاهیستامینآنتی

سفالکسین
کدئین

اریترومایسین
فلوراید

لیدوکائین
مپریدین

اگزاسیلین
پنتازوسین

سیلینآمپی
اسپرین
اتروپین

هاباربیتورات
کلرال هیدارت

کورتیکواستروئیدها
دیازپام

مترونیدازول
سیلینپنی

تتراسایکلین

کدام یک از داروهاي زیر در دوران شیردهی منع تجویز ولی در دوران بارداري مجاز است؟ -24
استامینوفن کدئین ) دآسپرین ) جریلوکائین پ) بمترونیدازول ) الف

�. صحیح است) الف(گزینه 
رجوع شود به پاسخ سؤال قبل 

هاي پزشکییشگیري و مدیریت فوریتپ:2فصل 

زشـکی  پهاي دنـدان زشکی در درمانپهاي اورژانس ترین وضعیتهاي زیر از شایعکدام یک از گزینه-1
باشد؟ نمی
تشنج ) دوازوواگال پسنکو) جوگالیسمی پهای) برونتیالسیون پهای) الف

�. صحیح است) ج(گزینه 
اورژانسـی  هـاي وضعیتنیترعیشای سمیوگلپیه، تشنج و )هایپرونتیالسیون(اختالالت تنفسی دهد کهیمطالعات نشان م. 

.دهدهاي معمول دندانپزشکی رخ میکه در بیماران قبل، درحین یا پس از مراقبتهستند

شود؟ نمیبراي باز کردن راه هوایی استفاده BLSکدام یک در مانورهاي زیر در -2
ایین پحرکت مندیبل به جلو با فشار بر زاویه فک ) الف
کشیدن فک به جلو با کشیدن چانه بیمار به سمت جلو ) ب
ان به جلو با استفاده از نخ بخیه بکشیدن ز) ج
ایین چانه پیشانی و فشار به سمت پفشار به سمت عقب بر روي ) د
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�. صحیح است) د(گزینه 

احیاي قلبی ریوي پایه2- 3درکا●

ABCها
·A- راه هوایی
·B-تنفس
·C-گردش خون

:موارد زیرازیبیشده توسط ترکحفظو بوجود آمدهییهواراه 
کنیمبا یک دست پیشانی را به عقب هل داده و با دست دیگر چانه را براي راست کردن سر، بلند می.  1
حرکت مندیبل به جلو با فشار بر زاویه فک پایین.  2
کشیدن فک به جلو با کشیدن چانه بیمار به سمت جلو .  3
با استفاده از نخ بخیه یا ابزاي براي نگهداشتن بخش قدامی زبان زبان به جلو،دنیکش.  4

:شودتامین میریزهاي روشازیکیتنفس توسط 
دهان به ماسکتنفس.  1
اءیاحسهیکتنفس با.  2

تامین گردش خون با اعمال فشار خارجی بر روي قلب

باشد؟ نمیزشکی پاورژانس در مطب دندانکدام یک از داروهاي زیر از داروهاي -3
ین پیلوکارپ) دین پآترو) جگلوکاگون ) بکلرفنیرامین ) الف

�. صحیح است) د(گزینه 

داروهاي اضطراري براي مطب دندانپزشکی 2- 2ولجد
هاي رایجنمونهدسته کلی دارویی

داروهاي غیر خوراکی
ضددرد

ضد تشنج
انتی هیستامین

هایپوگالیسمیضد 
کورتیکو استروئید

آنتاگونیست نارکوتیک 
آنتاگونیست بنزودیازپین

مقلد سمپاتیک
مهارکننده واگ

مورفین سولفات
دیازپام، میدازوالك

دیفن هیدرامین، کلرفنیرامین
درصد، گلوگاکون50دکستروز 

متیل پردنیزولون، دگزامتازون، هیدروکورتیزون 
نالوکسان
فلومازنیل

ریناپینف
آتروپین
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داروهاي خوراکی
هیستامینآنتی

ضد هایپوگالیسمی
ضد پالکت

گشادکننده عروق

دیفن هیدرامین، کلرفنیرامین
هاي قند، ژل گلوکوز، اب میوه، حبه)حاوي قند(ابنبات 
آسپرین

نیتروگلیسیرین
داروهاي استنشاقی

برونکودیالتور
اکسیژن

محرك تنفس

بیتارترات آلبوترولمتاپروترنول، اپینفرین
ــــ 

آمونیاك اروماتیک

باشد؟ نمیزشکی پکدام یک از داروهاي زیر از داروهاي تزریقی اورژانس در مطب دندان-4
آلبوترول ) دنالوکسان ) جدگزامتازون ) بمورفین سولفات ) الف

�. صحیح است) د(گزینه 
3رجوع به پاسخ سؤال 

تواند به هر دو صورت تزریقی و استنشاقی زشکی میپدر مطب دندانکدام یک از داروهاي اورژانس-5
شود؟ استفاده می

ین پآترو) بآروماتیکآمونیاك ) الف
نفرین یپا) دنیتروگلیسیرین ) ج

�. صحیح است) د(گزینه 
3رجوع به پاسخ سؤال 

. باشدزشکی نمیپکیت اورژانس دنداندر ....... برخالف داروي ....... د اروي -6
انسولین ـ گلوکاگون ) بمیدازوالم ـ گلوکاگون ) الف

گلوکاگون ـ میدازوالم ) دهیدرامین ـ انسولین دیفن) ج

�. صحیح است) ب(گزینه 
3رجوع به پاسخ سؤال 

کننده حیات ایجاد کند؟ تواند وضعیت حاد و تهدیدکدام واکنش ازدیاد حساسیت می-7
IVنوع ) دIIIنوع ) جIIنوع ) بIنوع ) الف

�. صحیح است) د(گزینه 
ـ حاد و تهدتیتواند وضعمی1)ي، آنافیالکسیفورتیحساس(فقط نوع تیهاي حساسواکنشیاز چهار نوع اساس کننـده  دی

.کندجادیرا ایزندگ
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خلـه  نیاز بـه مدا ...... هاي آلرژیک مؤثر بر بوده و واکنش..... Iترین عارضه ازدیاد حساسیت نوع کم-8
. تري داردتهاجمی

دستگاه تنفس ـ درماتولوژیک ) بدرماتولوژیک ـ دستگاه تنفسی ) الف
درماتولوژیک ـ دستگاه گوارشی ) دمجاري کوچک هوایی ـ دستگاه قلبی عروقی ) ج

�. صحیح است) الف(گزینه 
.است) مشکالت پوستی(درماتولوژیک 1کمترین عارضه افزایش حساسیت نوع 

. باشدمی..... تر و مجاري هوایی بزرگ..... عالئم اختصاصی درگیري مجاري هوایی کوچک -9
استریدور ـ ویزینگ ) بویزینگ ـ استریدور ) الف

ویزینگ ـ ادم الرنژیال ) دادم الرنژیال ـ استریدور ) ج

�. صحیح است) الف(گزینه 
.تر داردتر هستند و نیاز به مداخله تهاجمیجديگذاردیمتأثیریدستگاه تنفسيبر روی کهکیهاي آلرژواکنش

شود؟ نمیهاي ازدیاد حساسیت کدام یک از داروهاي زیر استفاده در درمان واکنش-10
کورتون تزریقی ) بهیستامین تزریقی آنتی) الف

نفرین خوراکی یپا) دکورتون خوراکی ) ج

�. صحیح است) د(گزینه 
اسپاسـم  (انقبـاض عضـله صـاف بـرونش    همزمـان بـا   ) wheezing(نهیخس سـ خسهاي تنفسی کوچک با درگیري راه

و در نهایـت ممکـن اسـت سـیانوز     کنـد مـی تینفس شـکا یاز تنگماریب.دهدیرخ مهواییراهیو التهاب مخاط)برونش
ـ . کمک به تـنفس اسـتفاده کنـد   يبراکمکی ممکن است از عضالت ماریب. شود) کبود( هـاي تنفسـی بـزرگ    ري راهدرگی

هـاي  آنژیـوادم طنـاب  .در حنجرهیصوتيهاطنابیعنی -دهدترین بخش مسیرهاي هوایی رخ میمعموالً اول در باریک
هـاي منقـبض  هنگـام عبـور هـوا از میـان طنـاب     معموالً ماریب. شودصوتی باعث انسداد جزئی یا کلی مجاري تنفسی می

.کندتولید می) استریدور(و صداهاي زیر خروس مانند تواند صحبت کندینم
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هاي افزایش حساسیت تظاهرات و درمان واکنش2- 3جدول
مدیریتتظاهرات

هاي پوستینشانه
اریتم، کهیر، خارش، انژیوادم: هاي پوستی با شروع تأخیرينشانه

اریتم، کهیر، خارش: هاي پوستی با شروع فورينشانه

.شود را قطع کنیدتمام داروهایی که در حال حاضر مصرف می-1
ــی2-50 ــرم میل ــا 1BenadrylIVگ ــا IMی ــی10ی ــرم میل گ

Chlor-Trimeton2بدهید.
.به پزشک ارجاع دهید-3
یـا  Benadrylگـرم  میلی50هاي خوراکی مثالً هیستامینآنتی-4

ساعت یک بـار بـه   6هر Chlor-Trimetonگرم میلی10
.یمار بدهیدب

هـاي خـوراکی   هاي کاهش یابنده کورتیکو استروئیدتوانید دوزمی-5
.تجویز کنید) هاي پردنیزولون یا متیل پردنیزولونپک دوز(

.شود را قطع کنیدتمام داروهایی که در حال حاضر مصرف می-1
-Chlorگرم میلی10یا IMیا BenadrylIVگرم میلی2-50

Trimetonبدهید.
گرم دگزامتازون، یا میلی8گرم هیدروکورتیزون، میلی100تجویز -3

.گرم متیل پردنیزولون را در نظر بگیریدمیلی125
.عالئم حیاتی را مانیتور کنید-4
.با پزشک بیمار مشورت کنید-5
.ساعت زیر نظر داشته باشید1بیمار را در مطب به مدت -6
-Chlorگـــرم یلـــیم10یـــا Benadrylگـــرم میلـــی7-50

Trimeton ساعت یک بار تجویز کنید6هر.
. هاي خوراکی تجویز کنیدهاي کاهش یابنده کورتیکو استروئیددوز-8

هاي قلبی عروقی یا پوستیهاي مجاري تنفسی با یا بدون نشانهنشانه
.کنیدقطعراشودمیمصرفحاضرحالدرکهداروهاییتمام-1خس، تنگی نفس خفیفخس

.بیمار را در وضعیت نشسته قرار دهید-2
دو پاف از بتااگونیست تنفسی تجویز کنید، تا سه بـار در صـورت   -3

.عدم وجود اختالالت قلبی عروقی تکرار کنید
گرم دگزامتازون، یا میلی8گرم هیدروکورتیزون، میلی100تجویز -4

.گیریدگرم متیل پردنیزولون را در نظر بمیلی125
هاي ناشی از اختالالت قلبی عروقـی یـا   در صورت حضور نشانه-5

.3انسداد راه هوایی، اپی نفرین بدهید
.تهیه کنیدIVدسترسی -6
. با پزشک بیمار یا پزشک بخش اورژانس مشورت کنید-7
.ساعت زیر نظر داشته باشید1بیمار را در مطب به مدت -8
.هیستامین تجویز کنیدآنتی-9
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هاي قلبی عروقی یا پوستی هاي مجاري تنفسی با یا بدون نشانهنشانه

، تنگـی نفـس خفیـف تـا     )Crowing sound(تنفس با اسـتریدور  
متوسط

بیحـاي، خـس خـس،    ): هـاي پوسـتی  با یابـدون نشـانه  (آنافیالکسی 
استریدور، سیانوز، انسـداد کامـل مجـاري تنفسـی، تهـوع و اسـتفراغ،       

کاردي، کاهش فشار خون، اختیاري ادرار، تاکیهاي شکمی، بیکرامپ
ریتمی قلبی، است قلبیدیس

.کنیدقطعراشودمیمصرفحاضرحالدرکهداروهاییتمام-1
یک نفر را به دنبـال کمـک   . بیمار را در وضعیت نشسته قرار دهید-2

.پزشکی بفرستید
.نفرین بدهیداپی-3
.لیتر در دقیقه بدهید6اسک صورت اکسیژن توسط بینی یا م-4
.به صورت پی در پی عالئم حیاتی بیمار را چک کنید-5
.هیستامین و کورتیکو استروئید بدهیدآنتی-6
در صورتی که عالئم بدتر شد، به عنـوان  . تهیه کنیدIVدسترسی -7

.آنافیالکسی درمان را ادامه دهید
براي انتقال .کنیدمشورتاورژانسبخشپزشکیابیمارپزشکبا-8

بیمار به اورژانس در صورتی که عالئم به سرعت بهبود پیدا نکرد 
.امادگی داشته باشید

.تمامی داروها را قطع کنید-1
یا بر روي زمین back boardبیمار را به صورت سوپاین بر روي -2

.قرار داده و یک نفر را به دنبال کمک پزشکی بفرستید
.اپی نفرین بدهید-3
4-BLSرا شروع کنید و عالئم حیاتی را کنترل کنید.
در صـورتی کــه اسپاســم حنجــره سـریعًا بــر طــرف نشــد، انجــام   -5

.اگر اموزش آن را دیده اید. کریکوتیروتومی را در نظر داشته باشید
.تهیه کنیدIVدسترسی -6
.لیتر در دقیقه بدهید6اکسیژن -7
.بدهیدIMیا IVهیستامین آنتی-8
.آماده انتقال باشید-9

نام تجاري دیفن هیدرامین. 1
نام تجاري کلرفنیرامین. 2
همانگونه که در شروع سریع گفته شده. 3

بـوده و در درگیـري   ..... وضیت بیمار در درگیري مجاري هوایی بزرگ در واکنش ازدیاد حساسـیت  -11
. باشدمی..... مجاري هوایی کوچک 

خوابیده ـ خوابیده ) دنشسته ـ خوابیده ) جخوابیده ـ نشسته ) بنشسته ـ نشسته ) الف

�. صحیح است) الف(گزینه 
)2-3جدول (10رجوع به پاسخ سؤال 
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......  هاي ازدیاد حساسیت در آنافیالکسی در واکنش-12
. بیمار را باید در وضعیت نشسته قرار داد تا بهبودي عالئم مشاهده شود) الف
. شوددر بیمار توصیه نمیstableاکسیژن مکمل تا برقراري حالت ) ب
. نفرین استنشاقی قابل استفاده استیپنفرین تزریقی بر خالف ایپا) ج
. کریکوتیروتومی در باز کردن راه هوایی نباید بکار رود) د

�. صحیح است) ج(ه گزین
. توان استفاده کرددر آنافیالکسی فرد بیهوش بوده و داروي استنشاقی یا خوراکی نمی

)2-3جدول (10رجوع به پاسخ سؤال 

توان انجام دد؟ کدام اقدام را نمیCrowing Soundدر واکنش ازدیاد حساسیت فردي با -13
هیستامین تزریق آنتی) بقرار دادن بیمار در وضعیت قائم ) الف

اف پ2استفاده از اسپري آلبوترول به میزان ) دتجویز اکسیژن مکمل ) ج

�. صحیح است) د(گزینه 
)2-3جدول (10رجوع به پاسخ سؤال 

در حـین کـار بـر روي    . زشکی مراجعه کرده استپسال قبل به مطب دندانMI،2بیماري با سابقه -14
کدام گزینه . شودع میرفکند که با تغییر وضعیت بیمار، ، بیمار احساس درد در قفسه سینه می6دندان 

در مورد این بیمار صحیح است؟ 
. باشداش ناشی از ریه میبیمار ناراحتی) ب. دوباره کرده استMIبیمار ) الف

. بیمار اضطراب دارد) د. بیمار ریفالکس معده دارد) ج

�. صحیح است) ج(گزینه 
است و دردي که با تغییر وضعیت بیمار حل شـود مـرتبط بـا    Supineصندلیهاي باال وضعیت چون حین کار روي دندان

. باشدریفالکس معده می
ایـن نـاراحتی   . شـود یمـ فیتوصـ نهیدر قفسه سینیر با احساس سنگااحساس فشصورتاغلب به ی قلبیسکمیایناراحت

ی کـه در  قلبيماریمبتال به بمارانیب. یابدشود و به سمت شانه و بازوي چپ انتشار میناغ آغاز میمعموالً در محل پشت ج
توانـد چنـین   براي بیماري که نمـی . دهندتشخیصی راـدرد آنژیندـتواننمیاند معموًالداشتههاییاراحتیـگذشته چنین ن

دهنده ل کرده است که چنین ناراحتی نشانتوسط پزشک اطمینان حاصهایی را در گذشته به یاد آورد یا بیماري که ناراحتی
از بیمار باید خواسته شود تا محـل  . بیماري قلبی نیست، اطالعات بیشتر قبل از تایین منشا قلبی این عالئم مفید خواهد بود

معده به داخلفالکسیرازیدرد ناش. هاي دیگر را شرح دهدآن بر محلتأثیردقیق ناراحتی، نحوه تغییر با گذشت زمان و 
ایتیندروکتوسواز کیناشیناراحت. اسید داده شودی باید با برخاستن بیمار رفع شود و یک آنتیصندلتیموقعلیبه دليمر

تنها موقعیت معمول دیگـر کـه   . شودکیتحرنهیقفسه سيفشار بر رواعمال توسط اتغییر کند یبا تنفس دیباهیرطیشرا
بـدون اسـتفاده از   تمـایز آن از مشـکالت قلبـی    که ممکن است اضطراب است،تواند با ناراحتی قفسه سینه تظاهر کند می

.وجود نداردیدندانپزشکمطبدر چنین دستگاهیمعموالً ، که دشوار باشد) monitoring(هاي نظارتدستگاه
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شود؟ اهده میهاي قفسه سینه مشدر کدام یک از دردImpending Doomوضعیت -15
ناشی از دستگاه گوارش ) بMIناشی از ) الف

ناشی از سیستم عضالنی ـ اسکلتی ) دناشی از اضطراب ) ج

�. صحیح است) الف(گزینه 
. شوددیده میMIدر Impending Doomوع یا قالواحساس مرگ قریب

ایسکمی میوکارد یا انفـارکتوس بـه صـورت توصـیف شـده      توسط هاي بالینی درد قفسه سینه ایجاد شده ویژگی2- 4درکا●
توسط بیماران

).معموالً حالت تیز و خنجري ندارد(فشار دهنده، منفجر کننده، پرس کننده، سوزش، خفه کننده یا خرد کننده .1
است بـه صـورت   و فک؛ گاهی ممکن گردن) مناطقنیاز ایبیترکای(سمت چپ ایبه شانه چپ، بازو ریمتغدر زیر جناق با پخش .2

.هاي شانه ظاهر شوددرد شدید در پشت بین تیغه
ی افقتیبر موقعقرارگیريایاضطراب، و ن،یسنگییوعده غذاشروع اغلب مرتبط با فعالیت بدنی، .3
.یابدتسکین می)نیدر مورد آنژ(استراحت اینیریسیتروگلیمانند نیی التورهایوازودبا .4
. همراه است)عالئمنیاز ایبیترکای(الوقوع ن و یا احساس مرگ قریبتپش قلب، عرق کرد، حالت تهوع، ضعف،تنگی نفسبا .5

زشـکی، اســتفاده از  پقفسـه سـینه حـین درمـان دنـدان     ردر مـدیریت بیمـار داراي نـاراحتی د   -16
نیست؟ نیتروگلیسیرین چه زمان مجاز 

. باشد90زمانی که فشار سیستولیک زیر ) ب. باشد160زمانی که فشار سیستولیک باالي ) الف
. باشد60زمانی که فشار دیاستولیک زیر ) د. باشد70زمانی که فشار دیاستولیک زیر ) ج

�. صحیح است) ب(گزینه 
امد، از دادن نیتروگلیسـیرین و مـورفین سـولفات خـودداري     50یا فشار خون دیاستولیک به زیر 90اگر فشار خون سیستولیک به زیر 

.هاي پزشکی بمانیدنید و منتظر کمکک

. شودظاهر می...... است که به صورت ...... زشکی پترین علت مشکالت تنفسی در محیط دندانشایع-17
وونتیالسیون پوازوواگال ـ هایپسنکو) بوونتیالسیون پاضطراب ـ های) الف

السیون یترونپوازوواگال ـ هایپسنکو) دیالسیون ترونپاضطراب ـ های) ج

�. صحیح است) ج(گزینه 
، معمـوالً در  شـود یظاهر مهایپرونتیالسیونصورتاضطراب است که به ی دندانپزشکمحیطدر ی علت مشکالت تنفسنیترعیشا

.تواند از طریق کنترل اضطراب پیشگیري شودبیماران نوجوان، در دهه دوم و سوم زندگی مشاهده شود، این اختالل اغلب می

. شودمی...... بوده و بیمار بعد مدتی ....... رونتیالسیون پعالمت سندرم هایاولین-18
شکایت از عدم توانایی دریافت هواي کافی ـ اسیدوتیک ) الف
سرگیجه ـ اسیدوتیک ) ب
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وتیک لکالشکایت از عدم توانایی دریافت هواي کافی ـ آ) ج
وتیک لکالسرگیجه ـ آ) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
کشـد و  بیمار سریع نفـس مـی  . هایپرونتیالسیون اغلب یک شکایت از عدم توانایی در دریافت هواي کافی استسندرم اولین بروز 

ممکـن  شود؛ بیمار خیلی زود آلکالوتیک می. شودها میهیرقیاز طر)CO2(اکسیدکربن دفع ديباعثعیسرهیتهو.مضطرب است
کند و حتی ممکن اسـت  ؛اورالپريانگشتان پا، و منطقه ، در انگشتان دستگزگزکند و احساس تیشکاجهیاست از ابتال به سرگ

.دهددر نهایت بیهوشی رخ می. مشکالت عضالنی یا تشنج هم داشته باشد

بـا بررسـی   . شـود بیماري، ریشه دیستال دندان توسط بیمار بلعیده مـی 6در حین کشیدن دندان -19
اولـین اقـدام بعـد از معاینـه     . ریشه به دستگاه گوارش وارد شده اسـت شودزشک مشخص میپدندان

چیست؟ 
. شودنیاز به اقدام خاصی نیست و ریشه بلعیده شده چند روز بعد از دستگاه گوارش دفع می) الف
تحت نظر گرفتن بیمار در مطب به مدت یک ساعت در صورت نبود عالیم تنفسی مرخص کردن مریض ) ب
وگرافی سینه و شکم براي بررسی احتمال آسپیراسیون بدون عالمت به دستگاه تنفسی تجویز رادی) ج
تحریک بیمار براي استفراغ و خارج کردن ریشه بلعیده شده ) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
ال احتمـ حتی اگر پزشک مطمئن باشد که این مواد بلعیده شده است، باز هم باید رادیوگرافی سینه و شکم صورت گیرد تـا  

که آرام ي رود که درآن در بیمارگاهی، این ماده خارجی به حلق می. ی رفع شودبه دستگاه تنفسآسپیراسیون بدون عالمت
را خارج شده آورد که ممکن است مواد آسپیره بخشی خفیف دارد یا آرام بخشی نگرفته است با سرفه شدید آن را بیرون می

.کند

در بیمار بزرگسالی که در اثر آسپیراسیون جسم خارجی انسداد کامل راه هوایی رخ داده و رفلکس -20
اولین اقدام چیست؟ . بخشی دارد در حال بیهوشی استگگ ضعیف به دلیل آرام

فشار شکمی در حالت ایستاده ) بمانور هایملیخ ) الف
کدام هیچ) دفشار شکمی در حالت خوابیده ) ج

�. صحیح است) ج(گزینه 
بخشی باشد یا انسداد کامل راه هوایی و بیهوشی داشته باشـد، فشـار   به دلیل آرامفیضعگگ رفلکس يداراماریبکیاگر 

پس از انجام هر فشار، بیمار بایـد بـه سـرعت بـه پهلـو برگـردد، و       . شکمی باید با این بیمار در موقعیت خوابیده انجام شود
.شت جستجو کند تا ماده از دهان خارج شودپزشک باید دهان را با انگ

شود بخشی عمیق استفاده میمحتویات معده در مواقعی که از آرامیشگیري از آسپیراسیون پبراي -21
حل چیست؟ راه
. ساعت قبل ولی نوشیدن آب مشکلی ندارد6اجتناب از خوردن از ) الف
. نداردساعت قبل ولی نوشیدن آب مشکلی 8اجتناب از خوردن ) ب
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ساعت قبل 6اجتناب از خوردن و نوشیدن از ) ج
قبلساعت 8اجتناب از خوردن و نوشیدن از ) د

�. صحیح است) د(گزینه 
قبـل از هـر قـرار مالقـات     ساعت8دنینوشایاز خوردن يریجلوگيبرامارانیشامل آموزش به باز آسپیراسیون معدهيریشگیپ

.گیرداست که در طول آن، آرام بخشی نسبی یا عمیق انجام میدهانیجراح

شود؟ کدام گزینه از اولین عالئم آسپیراسیون محتویات معده محسوب می-22
نه ـ ویزینگ پتاکی) بنه پکاردي ـ تاکیتاکی) الف

کاردي ویزینگ ـ تاکی) دکاردي افت فشار خون ـ تاکی) ج

�. صحیح است) ب(گزینه 
.خسابتدا عالئم دشواري تنفسی را نشان خواهد داد مانند تاکی پنه یا خسدر 

تـرین  است و جز شایع..... زشکی پترین دلیل از دست رفتن موقت هوشیاري در مطب دندانشایع-23
...... . زشکی محسوب پزشکی در دندانپها و اورژانسوضعیت

شود ـ نمیوازوگالپسنکو) بشود وگالیسمی ـ میپهی) الف
شود وازوواگال میپسنکو) دشود مینوگالیسمی ـ پهی) ج

�. صحیح است) ب(گزینه 
.بیهوشی گذرا در مطب دندانپزشکی سنکوب وازوواگال استعلتنیترعیشا

کدام گزینه در مورد مدیریت بیمار در حال تشنج در مطب صحیح است؟ -24
. اي جلوگیري از گاز گرفتن زبان ضروري استها براغلب قرار دادن شیء بین دندان) الف
. شودآغاز میBLSثانیه، 60تر از نه طوالنیپدر آ) ب
. این قرار دادپبیمار باید در حالت سو) ج
. کردuprightس از توقف تشنج باید بیمار را پ) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
.شودآغاز میBLSثانیه، 30تر از در آپنه طوالنی

حسی موضعی نیست؟ هاي زیر از عالیم مسمومیت خفیف ناشی از داروهاي بیکدام یک از گزینه-25
رحرفی پ) دلرزش ) جگیجی ) باضطراب ) الف

�. صحیح است) ج(گزینه 
ـاب  ها براي جلوگیري از گاز گرفتن زبان گرچه مهم است اما خطرنـاك اسـت و بنـابراین بایـد     اغلب قرار دادن شی بین دندان اجتن

.کرد
.بیمار را در وضعیت سوپاین قرار دهید

بیمار را به پهلو خوابانده و راه هوایی را ساکشن کنید
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حسی موضعیبیتظاهرات و درمان مسموملیت داروهاي 2-5جدول

درمانتظاهرات
پـر حرفـی، اضـطراب،    : مسمومیت خفیف

، )Slurred Speech(پریــده حــرف زدن 
گیجی

کننده موضعی را متوقف کنیدحس تجویز بی
عالئم حیاتی را کنترل کنید

بیمار را یک ساعت در طب تحت نظر داشته باشید
ــط ــمومیت متوسـ ــان، : مسـ ــت زبـ لکنـ

نیستاگموس، لرزه، سـر درد، سـر گیجـه،    
تاري دید، خواب الودگی

هاي موضعی را متوقف کنیدحس کنندهتجویز کلیه بی
هیدبیمار را در وضعیت سوپاین قرار د

اکسیژن تجویز کنید
باشیدداشتهنظرتحتطبدرساعتیکرابیمار

ریتمـی و  تشـنج دیـس  : مسمومیت شدید
ایست قلبی

دهیدقرارسوپاینوضعیتدررابیمار
در صورت استفراغ محتویات . در صورت تشنج بیمار را از اشیاء نزدیک محافظت کنید

دهان را ساکشن کنید
دهیدبه امداد پزشکی اطالع 

اکسیژن تجویز کنید
رگ بگیرید

گرم میدازوالم میلی6-2گرم دیازپام به صورت آهسته یا داخل وریدي یا میلی5-10
تجویز کنید

را آغاز کنیدBLSدر صورت نیاز 
بیمار را به بخش اورژانس منتقل کنید

حسی نیست؟ هاي زیر از عالیم مسمومیت متوسط داروهاي بیکدام یک از گزینه-26
رحرفی پ) دگیجی ) جسردرد ) بتاگموس سین) الف

�. صحیح است) د(گزینه 
سؤال قبل 2-5جدول 

زشکی حین کار با احساس سبکی سر و گرسـنگی بیهـوش   پبیماري مبتال به دیابت در مطب دندان-27
حل جایگزین چیست؟ ی که دسترسی وریدي براي تزریق گلوکز موجود نباشد، راهدر صورت. شودمی
mg1وستی به مقدار پتزریق گلوکاگون به صورت زیر) الف

1نفرین یپلیتري امیلی5/0تزریق یک دوز ) ب
1000

عضالنی 

به صورت عضالنی mg1تزریق گلوکاگون ) ج

1نفرین یپمتر امیلی5/0تزریق یک دوز ) د
10000

وستی پزیر

�. صحیح است) ج(گزینه 
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شود و در این صورت قادر به مصرف قند با دهان نخواهد بـود، در ایـن حالـت    سریع بهبود یابد بیهوش مینتواند ماریاگر ب
بـه صـورت داخـل    دبایآبدر) دکستروز(گلوکز%50از ) تریلیلیم50(آمپول کباید دسترسی وریدي وجود داشته باشد ی

توانـد بـه   گـرم گلوکـاگون مـی   میلی1اگر دسترسی وریدي وجود نداشته باشد، . شودزیتجوقهیدق3تا 2در عرضيدیور
.شودتزریقیصورت عضالن

باشد؟ وگالیسمی حاد نمیپکدام گزینه از عالئم هی-28
نه پتاکی) درخاشگري پ) جکاردي تاکی) بتهوع ) الف

�. صحیح است) د(گزینه 

هاي هیپوگلیسمی حادنشانه2- 12کادر●

خفیف

یگرسنگ·
حالت تهوع·
)يریپذکیتحر(خلقیاترییتغ·
ضعف·

متوسط 

اضطراب·
اهنگیعدم هم،ی، سردرگمپرخاشگري: رفتاررییتغ·
پریدگیرنگ·
قیتعر·
يکاردیتاک·

شدید

فشار خونافت ·
تشنج·
بیهوشی·

زیر بیشترین قدرت نسبی را دارد؟ هاياز گلوکوکورتیکواستروئیدکدام یک-29
ردنیزون پ) دکورتیزون ) جبتامتازون ) بدگزامتازون ) الف

�. صحیح است) الف(گزینه 
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معادل کلوکوکورتیکواستروئیدهاي معمول2-6جدول
)گرممیلی(دوز معادل قدرت نسبینام ژنریکمدت نسبی فعالیت

)هیدروکورتیزون(کورتیزول کوتاه
کورتیزون
پردنیزون

پردنیزولون
متیل پردنیزولون سدیم سوکسینات

1
8/0

4
4
5

20
25
5
5
4

54تري امسینولونمتوسط
بتامتازونطوالنی

دگزامتازون
متیل پردنیزولون استات

25
30
5

6/0
75/0
4

شود؟ هاي زیر جزء متوسط اثرها محسوب میکدام یک از گلوکوکورتیکواستروئید-30
ردنیزون پ) دکورتیزول ) جولون نیستریام) ببتامتازون ) الف

�. صحیح است) ب(گزینه 
29رجوع به پاسخ سؤال 

ندارد؟ در کدام یک از شرایط زیر تجویز اکسیژن ااندیکاسیون -31
رونتیالسیون پهای) الف
زشک پبدون تجویز COPD) ب
مشکالت مغزي عروقی در فرد داراي تنفس طبیعی ) ج
هر سه مورد ) د

�. صحیح است) د(گزینه 

نیست؟ هاي درد قفسه سینه با منشأ قلبی کدامیک از عالیم زیر از نشانه-32
درد در همه حاالت ) بDullدرد مبهم ) الف

درد نوسانی) دپدرد محدود به سمت چ) ج

�. صحیح است) د(گزینه 

اصول جراحی : 3فصل 

هاي زیر در مورد اصول برش در جراحی دهان صحیح نیست؟ کدام یک از گزینه-1
. کنندند میکُهاي لیگامان نسبت به مخاط گونه تیغ را با سرعت بسیار بیشتريبافت) الف
. شودهاي کوتاه و منقطع ترجیح داده میهاي بلند و ممتد بر ضربهضربه) ب
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. تلیالی که قرار است برش داده شود باشدیپتیغ باید عمود بر سطح ا) ج
. هایی که قرار است کشیده شوند بهتر است دور از سالکوس لثه باشدهاي دندانبرش) د

�. صحیح است) د(گزینه 
هـاي دقیـق بـدون وارد کـردن     ي انجام برشتیغ تیز اجازه. باشدتیغ تیز با اندازه و شکل مناسب میاولین اصل، استفاده از 

میزان کند شدن تیغ به میزان مقاومت بـافتی  . دهدشود، را به جراح میهاي مکرر ایجاد میآسیب غیر الزم که بر اثر ضربه
لیگامانی نسبت به مخـاط گونـه تیـغ را بـا سـرعت بسـیار       هاي استخوان و بافت. دهد، بستگی داردکه تیغ آن را برش می

.برد، جراح باید آن را تعویض نمایدبنابراین هر زمان به نظر برسد که تیغ به راحتی نمی. کنندبیشتري کند می
.شودهاي کوتاه و منقطع ترجیح داده میهاي بلند و ممتد به ضربهضربه

.تیغ باید عمود به سطح اپیتلیال باشد
هایی که قرار است کشیده شوند بهتر است در سالکوس لثه قرار داده شود، مگر آنکه کلینیسین ضرورتی بر هاي دندانبرش

.باقی گذاشتن یا برداشتن مارژین لثه داشته باشد

باشد؟نمیصحیح پکدام مورد درباره طراحی فل-2
. همگرا باشندپعده به رأس فلبایستی با یکدیگر موازي و یا ترجیحاً از قاپهاي فلکناره) الف
. باشدپبرابر عرض قاعده فل2تواند میپارتفاع فل) ب
. افتدبه مخاطره میپرسانی در کل فلایجاد شود خونپزمانی که سوراخ نزدیک لبه آزاد فل) ج
. رسانی باشدباید داراي شریان محوري براي خونپدر صورت امکان قاعده فل) د

�. صحیح است) ج(گزینه 
. ي قلپ وجـود داشـته باشـد   ي فلپ باشد، مگر آنکه یک شریان در قاعدهارتفاع فلپ هرگز نباید بیشتر از قاعده) 1(

) 2. (به طرف رأس فلپ به سمت یکدیگر همگرا باشندترجیحاً، دو طرف فلپ باید موازي یکدیگر باشند یا از قاعده
عرض قاعده فلپ باید ترجیحاً بیشتر از ارتفاع . برابر عرض قاعده فلپ باشد2طور کلی، ارتفاع فلپ نباید بیشتر ازبه

.فلپ باشد
ي فلـپ  شود، جریان خون فلپ در سمتی از سوراخ کـه دور از قاعـده  ي آزاد فلپ ایجاد مینزدیک لبه» سوراخ«زمانی که 

.افتدباشد، به مخاطره میمی

در ابتـدا  .... پباشد و ترجیح بـر ایجـاد فلـ   ش کوتاه میبر...... سرعت ترمیم برش بلند در جراحی -3
. باشدمی
مشابه ـ بزرگ ) دبیشتر ـ کوچک ) جتشابه ـ کوچک ) ببیشتر ـ بزرگ ) الف

�. صحیح است) د(گزینه 
فلپی در آغاز یابد، ترجیح بر استفاده ازاز آنجایی که برش بلند به خوبی ترمیم یافته با سرعتی مشابه برش کوتاه التیام می. 

.باشد که به قدر کافی براي جراح بزرگ باشد تا از پارگی فلپ یا قطع جراحی براي طویل کردن آن اجتناب شودجراحی می
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و براي عروق بـزرگ  ...... براي عروق کوچک / براي ایجاد هموستاز با فشار بر روي رگ با اسفنج گاز -4
. فشار الزم است..... 
دقیقه 10تا 5دقیقه ـ 2تا 3) بدقیقه 3تا 2ثانیه ـ 20تا 30) الف

دقیقه3تا 2دقیقه ـ 2تا 3) ددقیقه 10تا 5ثانیه ـ 20تا 30) ج

�. صحیح است) ج(گزینه 
ر ممتـد  دقیقـه فشـا  10تا 5ثانیه فشار نیاز دارند، در حالی که عروق بزرگتر به 30تا 20تعدادي از عروق کوچک عموماً به 

.نیاز دارند

نفرین قبل از شـروع  یپا» کنندگی عروقتنگ«در تأثیر داقل زمان مورد نیاز جهت ایجاد حداکثر ح-5
جراحی چقدر است؟ 

دقیقه 3) ددقیقه 10) جدقیقه 7) بدقیقه 5) الف

�. صحیح است) ب(گزینه 
ي مطلوب جهت تنگ شدن قبل از جراحی در ناحیهدقیقه 7بیشترین تأثیر را زمانی خواهد داشت که حداقل به مدت 

.عروق تزریق شود

انسمان فشاري  معموالً چقدر زمان نیاز است؟ پبراي مدیریت فضاي مرده با -6
ساعت 10-14) دساعت 12-18) جساعت 12-24) بساعت 10-12) الف

�. صحیح است) ج(گزینه 
یـا هـر   (ین به یکدیگر متصل شوند یا با ادم جراحی به یکدیگر پرس شـوند  پانسمان، صفحات بافتی را تا زمانی که با فیبر

.انجامدساعت به طول می18تا 12این امر معموالً . فشارد، به هم می)دو

باشد؟ نمیهاي حذف فضاي مرده کدام گزینه از روش-7
انسمان فشاري پاستفاده از ) ببیوتیک دهانشویه و تجویز آنتی) الف

انسمان درون فضاي مرده پقرار دادن ) دیرمکشی درن غ) ج

�. صحیح است) الف(گزینه 

فضاي مرده بـا برداشـتن بافـت    . مانداي است که بعد از بستن زخم عاري از بافت میفضاي مرده در زخم، ناحیه
فضـاي مـرده  . شـود در اعماق زخم و با عدم نزدیک کردن تمام صفحات بافتی در حین بستن زخـم ایجـاد مـی   

.کند و پتانسیل باالیی براي عفونت داردشود که هماتوم ایجاد میمعموالً با خون پر می

باشد؟ تر از بقیه میس از عمل جراحی در کدام یک از مناطق زیر کمپشدت ادم -8
لب ) بلثه چسبنده ) الف

. شدت ادم در هر سه برابر است) دکف دهان ) ج


