گروه تألیفی دکتر خلیلی

پوشش سواالت کنکور سال  1395با آزمون های آزمایشی گروه تألیفی دکتر خلیلی
مجموعه مامایی

1

بارداری و زایمان
سوال  :1مطابق با سوال  6آزمونک نوبت :3

 -6خانمی با سن حاملگی  6هفته مراجعه کرده است و به علت ابتال به صرع ،از داروهای ضدصرع استفاده میکند .انتظار داریم
در جنین این خانم کدام عارضه افزایش یابد و برای کاهش این عارضه چه توصیهای میکنیم؟
)1شکاف کام ،دریافت بیشترین دوز دارو
)2نقایص قلبی ،دریافت مکمل اسید فولیک
)3ابهام تناسلی ،قطع مصرف دارو
)4هایپرپالزی مادرزادی آدرنال ،دریافت مکمل اسید فولیک
سوال  :5مطابق با سوال  10دفترچه آزمون آزمایشی جامع :1

 -10در خانم باردار  16هفته ای ،میزان  AFPسرم مادر باال گزارش شده است .بعد از بررسی با سونوگرافی تخصصی و
آمنیوسنتز هیچ گونه اختالل جنینی یا جفتی شناسایی نشده است .در ادامه بارداری احتمال بروز کدام عارضه در این بیمار
افزایش می یابد؟
 -1پلی هیدروآمنیوس

 -2ماکروزومی جنین

 -3زایمان پره ترم

 -4جفت سرراهی

سوال  :6مطابق با سوال  5دفترچه آزمون آزمایشی جامع ( :1سوال عیناً تکرار شده است)

 -5خانمی  25ساله  G1P0به دلیل حاملگی موالر بستری شده و تحت تخلیه مول و ختم حاملگی قرار گرفته است .به منظور
پیگیری بیمار تمامی اقدامات زیر صحیح می باشد ،به جز؟
 .1پیشگیری از بارداری حداقل برای  6ماه
 .2بررسی سطح 𝐺𝐶 βℎدر  48ساعت اول بعد از تخلیه مول
 .3بررسی سطح 𝐺𝐶 βℎهر  2هفته یکبار تا زمان غیر قابل تشخیص شدن آن
 .4بررسی سطح 𝐺𝐶 βℎهر ماه برای مدت یکسال
سوال  :13مطابق با سوال  4دفترچه آزمون آزمایشی ( :8سوال عیناً تکرار شده است)

 -4خانمی  G2P1با سن بارداری  34هفته و  5روز با شکایت خروج ناگهانی مایع از یک ساعت قبل به شما مراجعه می کند.
در بررسی با تست نیترازین  PHواژن وی  7می باشد .خانم نشانه هایی از وجود دردهای زایمانی را گزارش نمی کند .اقدام
مناسب چیست؟
 -1بستری و تحت نظر گرفتن بیمار

 -2تجویز آنتی بیوتیک و توکولیتیک

 -3القای زایمان با اکسی توسین

 -4سزارین
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سوال  :16مطابق با سوال  18دفترچه آزمون آزمایشی  1و سوال  19آزمونک نوبت ( : 1سوال عیناً تکرار شده است)

 -18خانمی با دیسمنوره اولیه و منوراژی بدون مشکل خاص دیگری مراجعه کرده است .ارجحترین درمان کدام است؟
 -1قرصهای کنتراسپتیو خوراکی ترکیبی

 -2شیاف پروژسترون

 -3هیوسین

 -4آسپیرین

 -19کدام جمله در مورد دیسمنوره اولیه نادرست است؟
)1درد ناشی از دیسمنوره اولیه در چند ساعت قبل از قاعدگی آغاز میشود.
)2با ماساژ شکم و حرکت بدن بهبود مییابد.
)3در معاینه دستی ،سرویکس شدیداً دردناک میباشد.
)4اعضای لگن در دسمینوره اولیه طبیعی است.
سوال  :18مطابق با سوال  19دفترچه آزمون آزمایشی  2و سوال  17دفترچه آزمون آزمایشی ( : 9سوال عیناً تکرار شده است)

 -19خانمی  54ساله که  2سال از منوپوز وی می گذرد با شکایت خارش و سوزش در ناحیه تناسلی ،دیسپارونی ،احساس
فوریت در دفع ادرار مراجعه کرده است .درمان موثر کدام است؟
 -1استروژن موضعی  -2لوبریکانت  -3جراحی  -4گزینه 2و 1صحیح است
 -17خانمی  55ساله با شکایت خونریزی واژینال به درمانگاه مراجعه کرده است .وی اذعان دارد که  3سال پیش یائسه شده است.
شایعترین علت آن چیست؟
 -1کارسینوم آندومتر

 -2پولیپهای اندومتر

 -3هورمون درمانی

 -4آتروفی اندومتر

سوال  :19مطابق با سوال  20دفترچه آزمون آزمایشی  5و سوال  17آزمونک نوبت : 4

 -20خانمی  35ساله با شکایت خارش و سوزش و ترشحات واژینال مراجعه میکند .وی اظهار دارد که میزان این ترشحات
پس از نزدیکی جنسی افزایش مییابد .در معاینه ترشحات خاکستری رنگی دیده میشود که به صورت الیه نازکی در دیواره
واژن وجود دارد .در بررسی میکروسکوپی ترشحات ،لکوسیت قابل مشاهده نمیباشند .تشخیص چیست و درمان خط اول این
بیماری کدام است؟
 -1واژینوز باکتریال – مترونیدازول

 -2واژینوز باکتریال – کلوتریمازول

 -3تریکوموناز واژینالیس – مترونیدازول

-4تریکوموناز واژینالیس – کلوتریمازول

 -17خانمی  28ساله در معاینه واژینال دارای ترشحات چرکی اندوسرویکال زردرنگ همراه با اریتم و شکنندگی ناحیه اکتوپی
است .در الم  ،Mucopusتعداد نوتروفیلها بیش از  40عدد در میدان میکروسکوپی و دیپلوکوکهای گرم منفی داخل سلولی
دیده میشود .درمان مناسب چیست؟
 )1سفتریاکسون

 )2اریترومایسین

 )3داکسی سیلین

 )4آزیترومایسین
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نوزادان و مراقبت های مربوطه
سوال  :21مطابق با سوال  8نوزادان دفترچه آزمون آزمایشی :8

 -8در بررسی چشم نوزاد ،در صورت وجود رفلکس سفید مردمک (لکوکوری) ،خطر بروز تمامی اختالالت زیر مطرح میشود
به جز؟
 -1گلوکوم

 -2کاتاراکت

 -4رتینوپاتی نارسی

 -3کوریورتینیت

سوال  :22مطابق با سوال  18نوزادان دفترچه آزمون آزمایشی  1و سوال  1نوزادان دفترچه آزمون جامع آزمایشی : 3

 -18در همه شرایط زیر خطر بروز ادم ژنرالیزه وجود دارد به جز:
 -1سندرم هارلر

 -2نارسی

 -3هیدروپس غیرایمنی

 -4تجویز نیترات نقره

9
 -1نوزاد دختری حاصل زایمان سزارین با آپگار
10

در اتاق عمل متولد شده است .در بررسی انجام شده نوزاد طبیعی به نظر

میرسد و تنها اندامها به صورت ادماتو میباشد اما سایر نقاط بدن طبیعی است .احتمال وجود کدام اختالل در این نوزاد
افزایش مییابد؟
 -1نفروز مادرزادی  -2سندرم ترنر

 -3سندرم هارلر

 -4سندرم

سوال  :24مطابق با سوال  19نوزادان دفترچه آزمون آزمایشی ( :6سوال عیناً تکرار شده است)

 -19کدامیک از عالئم زیر جز تظاهرات بالینی پلی سیتمی در نوزاد میباشد؟
-1ترومبوسیتوز

 -2هایپرگلیسمی

 -3تشنج

 -4دیسترس تنفسی

سوال  :25مطابق با سوال  3نوزادان دفترچه آزمون آزمایشی  8و سوال  3نوزادان دفترچه آزمون جامع آزمایشی : 1

 -3مصرف کدامیک از داروهای زیر توسط زنان باردار میتواند سبب ناشنوایی جنین شود؟
 -4اریترومایسین
 -3سیکلوفسفامید
 -1استرپتومایسین  -2کاربامازپین
 -3تجویز کدامیک از داروهای زیر خطر بروز تنگی پیلور را در نوزاد نارس به دنبال دارد؟
 -1کلرامفنیکل

 -2اریترومایسین

 -3استرپتومایسین

 -4تتراسیکلین

سوال  :27مطابق با سوال  14نوزادان دفترچه آزمون جامع آزمایشی ( : 1سوال عیناً تکرار شده است)

 -14نوزاد  3روزه ای را به علت تنگی نفس و استفراغ به اورژانس آوردند .در معاینه قفسه سینه در سمت چپ صداهای ریوی به
گوش نمیرسد و شکم نرم و فرورفته است .کدام تشخیص بیشتر مطرح است؟
 -1فتق دیافراگماتیک

 -2پنوموتراکس

 -3هایپوپالزی ریه

 -4فتق پارا ازوفاژیال
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سوال  :32مطابق با سوال  7نوزادان دفترچه آزمون آزمایشی ( : 1سوال عیناً تکرار شده است)

 -7کدامیک از ضایعات پوستی زیر حاوی نوتروفیل میباشد؟
 -1اریتم توکسیکوم

 -2مالنوز پوستولی

 -3همانژیومهای کاورنوس

 -4موتلینگ

سوال  :34مطابق با سوال  3نوزادان دفترچه آزمون آزمایشی ( : 6سوال عیناً تکرار شده است)

 -3درصورت وجود تمامی شرایط زیر خطر ایجاد توپی های مکونیومی در نوزادان افزایش می یابد به جز؟
 -1سوءمصرف مواد مخدر توسط مادر

 -2درمان پره اکالمپسی با سولفات منیزیم

 -3تجویز کلسیم به مادر طی بارداری

 -4ابتال به فیبروکیستیک

سوال  :38مطابق با سوال  14نوزادان دفترچه آزمون آزمایشی : 7

 -14نوزادی به دلیل استفراغ و اسهال شدید به درمانگاه مراجعه کرده است .در بررسیها متوجه ابهام دستگاه تناسلی وی میشویم،
به طوری که کلیتوریس نوزاد بزرگ شده است و نوزاد دچار هایپرتانسیون ،هایپرکالمی و هایپوناترمی است .احتمال وجود کدام
اختالل مطرح میشود؟
 -1هایپوتیروکسینمی گذرای نوزادان

 -2هایپوتیروئیدی اولیه

 -3هایپرپالزی مادرزای فوق کلیه

 -4هایپوپاراتیروئیدی گذرا

