
 در کدامیک از موارد زیر دیالیز فوری الزم است: -۱
 ادم قابل کنترول با دیورتیک -الف
 ک با دارو کنترول نشد ۷پتاسیم  -ب
  pH = 7.3 -ج
 میلیمتر جیوه ۹۰/۱۴۹فشار خون  -د
 

 میلی متر جیوه است و ادم دارد ۷۰و فشار خون وی ھ در بیماری ک نیاز ب دیالیز داشت -۲
 کدام جملھ  صحیح می باشد: 

 دیورتیک برای کنترول ادم باید تجویز شود. -الف
 ھمودیالیز شروع شود. -ب
 شروع شود. CVVHD -CRRTدیالیز  -ج
 ھم وازوپرسور و ھم دیورتیک با دوز کم باید داد. -د

 

 برای شروع دیالیز در بیمار کدامیک از موارد زیر باید مد نظر باشد: -۳
 ن سرمسطح کراتینی -الف
 اوت پوت ادرار -ب
 تمایل بیمار  -ج
  شرح حال و معاینھ فیزیکی و سطح کراتینین سرم و اوت پوت ادرار -د

 

 کدامیک صحیح نمی باشد: CRRTدر مورد  -۴

 در بیمارانی ک از نظر ھمودینامیک بی ثبات ھستند استفاده از آن مناسب است. -الف       

 استفاده از آن مناسب است.در بیمارانی ک دچار افزایش فشار مغزی ھستند  -ب       

 استفاده از آن مناسب است.در بیمارانی ک انسفالوپاتی کبدی دارند  -ج       

 استفاده از آن مناسب است.و دیس پنھ دارد در بیمارانی ک دچار اورلود مایعات بوده  -د        

 

 

 

 

 موارد زیر در نارسایی حاد کلیھ دیالیز توصیھ نمی شود؟در کدامیک از  -۵
 بیماری ک دیس پنھ دارد -الف
 بیماری ک پریکاردیت دارد  -ب



 عدم کنترول تھوع و استفراغ با دارو -ج
بیماری ک درگیری پیشرفتھ ریوی داشتھ ک ب درمانھا پاسخ نمی دھد و قابل کنترول نمی  -د

 باشد.

 

 در کدامیک از موارد زیر توصیھ نمی شود:  CRRTتکنیک  -۶
 میلیمتر جیوه سیستولیک ۸۰بیمار با نارسایی قلبی شدید و فشار خون  -الف
 . ۳با ادم گرید  ARDSبیمار  -ب
 سیستولیک میباشد. ۱۱۰پنھ دارد و فشار خون وی  داشتھ و دیس ۸ مبیماری ک پتاسی -ج
 د کبد بشود. بیمار سیروز پیشرفتھ کبد ک قرار است پیون -د
 

احتمال پاسخ بھ تجویز مایعات داخل وریدی در بیماران بد حال با وضعیت ھمودینامیک ناپایدار  -۷
 حدودا چھ میزان است؟

 ٪۵۰ )الف
 ٪۶۵ )ب
 ٪۸۰ )ج
 ٪۹۵ )د

 
  critically ill در کدام یک از فازھای مایع درمانی بیماران  fluid challenge test انجام  -۸

 توصیھ می شود؟
 

 Rescuscitation )الف
    Optimization )ب
 Stabilization   )ج
 De-lationesca   )د

 
 صحیح است؟ critically illدر بیماران  fluid assessmentکدام یک از جمالت زیر در مورد  -۹

 وجود بیمار یک در زمان ھم طور بھ توانند می عروقی داخل مایعات حجم کاھش و محیطی ادم )الف
   .باشند داشتھ
 .دارد درمانی مایع بھ بیمار پاسخ میزان بینی پیش جھت باالیی تشخیصی ارزشCVP  )ب
 بھ عروقی داخل مایعات وضعیت تشخیص درPulmonary  Pressure Occlusive Artery ارزش )ج

   .است بیشترCVP  از توجھی قابل طور
 مایعات وضعیت بررسی در باالیی بسیار تشخیصی دقتSaturation Oxygen Venous Mixed  )د

   .دارد درمانی مایع بھ بیمار پاسخ میزان بینی پیش و بدن



 قلبی آریتمی و intermittent  خودبخودی تنفس و باشد می ونتیلیشن مکانیکال تحت کھ بیماری در -۱۰
 تشخیصی ارزشresponsiveness fluid  بررسی زیرجھت دینامیک ھای تست از یک کدام  دارد

   دارند؟ بیشتری
 

 Variation Pressure Pulse )الف
 Variation eVolum Stroke )ب
 collapsibility Cava Vena Inferior )ج
 Raising Leg Passive  )د
 

درمایع درمانی بیمار مبتال بھ شوک سپتیک کھ دچار اسیدوزمتابولیک می باشد کدام یک از  -۱۱
 محلول ھا ی داخل وریدی زیر اولین اتنخاب ھستند؟

  crystalloids balanced )الف
 سالین نرمال )ب
 استارچ اتیل ھیدروکسی )ج
 آلبومین )د

 
 محسوب می شود؟ Passive Leg Raisingکدام یک از موارد زیر پاسخ مثبت بھ تست  -۱۲

 

 مانور انجام از پس دقیقھ ۱۰ ی فاصلھ بھ ٪۱۳  اقل حدPressure Pulse  افزایش )الف
 مانور انجام از سپ دقیقھ یک ی فاصلھ بھ ٪۱۳  اقل حدPressure Pulse  افزایش )ب
 مانور انجام از پس دقیقھ  ۱۰ی فاصلھ بھ ٪۱۰  اقل حدVolume Stroke  افزایش )ج
 مانور انجام از پس دقیقھ  یک فاصلھ بھ ٪۱۰  اقل حدVolume Stroke  افزایش )د

 
 کدام یک از دارو ھای زیر با دیالیز برداشت نمی شود -۱۳

سالیسیالت -الف  

لیتیوم -ب  

متفورمین -ج  

 د- دارو ھای ضد افسردگی سھ حلقھ ای

 کدام روش کورپرئال اثر کمتری در دفع سموم دارد: -۱۴

 شارکول فعال -الف



 دیورزقلیایی -ب

 الواژ معده -ج

 دیورز فورس  -د

 کدامیک از روش ھای اکستراکورپوئال در درمان مسمومیت موثرترند؟ -۱۵

  ھمودیالیز  متناوب -الف

 دیالز صفاقی  -ب

 ھموپرفیوژن بھ تنھایی   -ج

 ھموفیلتراسیون بھ تنھایی  -د

 در مسمومیت با متفورمین با ھمودیالیز بھ کدام ھدف میرسیم؟ -۱۶

 اصالح اسیدوز الکتیک  -الف

 دفع متفورمین -ب

 اصالح اختالل الکترولیت -ج

  ھمھ موارد فوق -د

بعنوان اخرین اقدام در نظر گرفتھ انتوباسیون بیمار در کدام از مسمومیت ھا باید با احتیاط و   -۱۷
 شود:

 مسمومیت با متفورمین -الف

  مسمومیت با سالیسیالت  -ب

 مسمومیت با استامینوفن -ج

 مسمومیت با الکل  توکسیک -د

 در مسمومیت با کدام دارو پس از دیالیز پدیده ریباند دیده میشود:  -۱۸

 متفورمین  -الف



 لیتیم -ب

 ھر دو -ج

 ھیچکدام -د

 د ۱۰ ب ۱
 الف ۱۱ ج ۲
 د ۱۲ د ۳
 د ۱۳ د ۴
 ج ۱۴ د ۵
 الف ۱۵ ج ۶
 د ۱۶ الف ۷
 ب ۱۷ ب ۸
 ج ۱۸ الف ۹

 


