
 در قلبی مداخالت باالی اولویت عنوان به اقدام کدام قلبی، ایست از پس بزرگسال بیمار مدیریت در

 ؟شود می گرفته نظر

 یقلب مداوم مانیتورینگ( ۱

 ینهای دمای مدیریت( ۲

 یمکانیک خون گردش حمایت( ۳

 نخو قند و واکسیژن اکسیدکربن دی نرمال سطح حفظ( ۴

  

 ؟باشد نمی psvt در بیمارستانی پیش های درمان از مورد کدام

 نآدنوزی( ۱

 نآمیودارو( ۲

 دکاروتی سینوس ماساژ( ۳

 گوا تحریک( ۴

  

 ؟باشد نمی تاکیکاردی پروتکل در ناپایدار عالئم از مورد کدام

 یهوشیار سطح تغییر( ۱

 کشو عالئم( ۲

 هسین قفسه درد( ۳

۴0hr=22 ) 

  

 سایر بر اقدام کدام مکونیوم به آغشته آمنیوتیک مایع با شده متولد نوزاد ییهوا راه مدیریت در

 ؟دارد اولویت موارد

 تمثب فشار با تهویه( ۱

 دمشهو انسداد وجود صورت در ET مکش و مستقیم الرنگوسکوپی( ۲

 تمثب فشار با تهویه به پاسخ عدم صورت در سینه قفسه ماساژ( ۳

  VPPاز قبل تترشحا ساکشن و الرنگوسکوپی( ۴

  

 ؟رود می انتظار نوزاد تولد پنجم دقیقه در SPO2 مقادیر از کدامیک

 ددرص ۵۶ – ۵۶( ۱



 ددرص ۵۶ – ۰۶( ۲

 ددرص ۵۶ – ۵۶( ۳

 ددرص ۵۶ – ۵۶( ۴

  

 احیای در دوم و اول تزریق در کیلوگرم ۰۲ وزن با ساله ۸ کودک در تزریقی آمیودارون میزان حداکثر

 ؟است کدام ترتیب به شوک قابل ریتم با تنفسی قلبی

 مگر میلی ۰۶ – گرم میلی ۱۶۶( ۱

 مگر میلی ۱۶۶ – گرم میلی ۱۶۶( ۲

 مگر میلی ۶۶ – گرم میلی ۱۶۶( ۳

 مگر میلی ۱۶۶ – گرم میلی ۳۶۶( ۴

  

 ترتیب به شوک قابل ریتم با بیماران در نفرین اپی تزریق نیز و استخانی داخل یا وریدی را برقراری

 ؟میکند پیدا اندیکاسیون قلبی احیای از مرحله کدام در

 لاو شوک از بعد – دوم شوک از بعد( ۱

 مدو شوک از بعد – اول شوک از بعد( ۲

 لاو شوک از بعد – اول شوک از بعد( ۳

 لاو شوک از بعد – اول شوک از قبل( ۴

  

 ؟یابد می پیدا اندیکاسیون موقع چه تنفسی قلبی احیای در هنگام زود نفرین اپی تزریق

 ستنف و نبض فقدان با بیمار مشاهده محض به( ۱

 لشوکیب ریتم مشاهده صورت د( ۲

 لشوکیب غیر ریتم مشاهده صورت در( ۳

 یورید راه به دستیابی امکان صورت در( ۴

  

 ؟است چگونه تنفسی قلبی احیای طی در سینه قفسه ماساژ حین در امدادگران جایی جابه

 .دقیقه دو هر( ۱

 .نشود انجام دقیقه دو از قبل دهنده ماساژ فرد خستگی صورت در حتی( ۲

 .است بالمانع دقیقه دو از بیشتر حتی دهنده ماساژ فرد خستگی زمان تا( ۳



 .است بالمانع زودتر تعویض دهنده ماساژ فرد خستگی صورت در یا دقیقه دو هر( ۴

  

 خفیف آنافیالکتیک شوک درمان در دارو کدام از هیدرامین دیفن به دسترسی عدم صورت در

 ؟شود می استفاده

 ننفری اپی( ۱

 نهیدرامی دیفن( ۲

 نکلروفنیرآمی( ۳

 نهیدروکورتیزو( ۴

  

 ؟دارد ممنوعیت سال دو زیر کودکان انافیالکتیک شوک درمان در دارو کدام 

 ننفری اپی( ۱

 نهیدرامی دیفن( ۲

 نکلروفنیرآمی( ۳

 نهیدروکورتیزو( ۴

  

 درمانی مرکز نرمال، اکسیمتری وپالس غیربحرانی شرایط و کربن منوکسید مسمومیت با بیمار در

 ؟است کدام انتقال جهت مناسب

 یدرمان کزمر اولین( ۱

 رهایپربا اکسیژن دارای درمانی مرکز( ۲

 لجنرا مرکز( ۳

 لنرما اکسیمتری پالس به اعتماد عدم به توجه با درمانی مرکز نزدیکترین( ۴

  

 ؟است صحیح دارویی اقدام کدام بالکرها کلسیم با مسمومیت در

 نآتروپی تجویز( ۱

 مسدی کربنات بی تجویز( ۲

 مکلسی گلوکونات تجویز( ۳

 نگلوکاگو تجویز( ۴

  



 ؟است نادرست گزینه کدام الکل با مسمومیت با رابطه در

 .شود گرفته نظر در متانول با مسمومیت الکل، با مسمومیت موارد همه( ۱

 .نماید می مخفی را اتانول با مسمومیت عالئم متانول( ۲

 .نماید نمی بروز متانول با مسمومیت عالئم دارد، وجود خود در اتانول که زمانی تا( ۳

 .هستند متانول با مسمومیت عالئم از شکمی درد و استفراغ تهوع، هوشیاری، سطح کاشه( ۴

  

 ؟نمایید می استفاده دارو کدام از الکل، ترک سندرم با بیمار قراری بی صورت در

 ممیدازوال( ۱

 مدیازپا( ۲

 لهالوپریدو( ۳

 ملورازپا( ۴

 


