
1395آزمون آسکی دستیاران کودکان خرداد ماه   



1سوال   علت ضایعات پوستی عکس زیر را ذکر نمائید؟ 5-الف 

 را نام ببرید؟,vertical HSVفاکتوری که باعث افزایش انتقال  5-ب

 درمان ،دوز و طول مدت درمان را ذکر نمائید؟  CNSدر صورت درگیری -ج



2سوال   

ساله ای را به علت لنگش پای چپ که از روز قبل  4پسر 
 .شروع شده است به درمانگاه می آورند

 در شرح حال چه سواالتی از مادر پرسیده می شود؟



3سوال   
 ضایعات پوستی ذیل را توضیح دهید؟ -الف•

 تشخیص چیست؟-ب•

 شایعترین جرم ها کدام است؟ -ج•

 چه درمانی را توصیه می کنید؟ -د•



4سوال   

پولی دیپسی و –ماهه به علت پلی اوری  10شیرخوار •

 6وزن .تاخیر تکاملی موتور به درمانگاه می آورند
 Cr=0.5       K=3   :در آزمایشات انجام شده. کیلوگرم است

     Na= 125      Cl=88        Ca=8.8     سونوگرافی

 .نفروکلسینوز مدولری دارد

  PH=7.46    HCo3=26محتمل ترین تشخیص چیست؟ -الف
                                                                

علت نفروکلسینوز و پولی اوری در این بیماران چیست؟-ب                                         



5سوال   

و مشکالت  barkyساله به علت تب و سرفه های  2پسر •

. از چند روز قبل آبریزش داشته. تنفسی مراجعه کرده است

در معاینه تاکی پنه، استریدور، رتراکسیون ساب کوستال و 

 .اینترکوستال دارد

 محتمل ترین تشخیص چیست؟ -الف•

 عامل ایجاد کننده بیماری چیست؟ -ب•

 در گرافی انجام شده انتظار چه عالمتی را دارید؟ •



6سوال   

 جدول زیر را کامل کنید؟•



7سوال   
منحنی  -الف

A-D   را

 تفسیر نمائید؟

در هر  -ب

منحنی سن 

استخوانی، 

سن قدی، سن 

تقویمی و 

سرعت رشد 

را مشخص 

 ؟نمائید



8سوال   

ساله مورد شناخته شده آسم پایدار با سرفه ، خس خس و تنگی  8پسر •

عالیم بیمار از یکساعت .نفس  ناگهانی به اورژانس مراجعه کرده است

قبل  بصورت ناگهانی و بدنبال خوردن دسر شکالتی در یک مهمانی 

در زمان ویزیت دیسترس شدید تنفسی ، ویزینگ .ایجاد شده است
 .ژنرالیزه در بازدم بهمراه کهیر در تمام بدن و تورم لبها را دارد

 

 تشخیص( الف•

دستورات دارویی وی در زمان بستری در اورژانس را  ( ب•
 (حداقل سه داروی اصلی بر اساس اولویت.)بنویسید

دو دستور ) دستورات و توصیه های زمان ترخیص را بنویسید( ج•
 )بالینیدارویی و دو توصیه 

 



9سوال   

ماهه با ضایعات قرمز و خارش داردر گونه ها ، شکم  21دختر •

 6این بیمار از سن .،قدام ساق پا و ناحیه دیاپر مراجعه کرده است

ماهگی با این ضایعات با تشخیص درماتیت آتوپیک تحت درمان 

بر روی ضایعات گونه دلمه عسلی رنگ ، روی شکم .بوده است
و دیاپر به  punched outوزیکول و ضایعات اروزیو با نمای 

صورت اریتم شدید با وزیکولهای کوچک و ضایعات سفید رنگ 

 .دیده میشود

 

با توجه به سن  ،توزیع و نوع ضایعات درگیری کدام قسمت ( الف•

 مغایر با تشخیص درماتیت آتوپیک میباشد؟

 نوع ارگانیسم در ضایعه صورت، شکم و دیاپر؟(ب•

 



10سوال   

ماهه به علت تشنج دربخش كودكان بستري شده است در  7شیرخوار•

سانتي متر زیرلبه دنده لمس  4-5معاینه متوجه بزرگي كبد كه حدود 

مي شود قوام كبد نرم است و سابقه دونوبت تشنج را نیز قبال ذكر 
 :مي كند درآزمایشات بیمار 

•AST=870 ,  ALT=660, TG=1200 , BS=35 ,Ca=10.6       , 
WBC=2500    N=30%  L=70%  ,VBG= PH=7.2    

HCo3=15  PCO2 =40 

 

 تشخیص شما چیست ؟ -الف•

 براي تشخیص قطعي چه آزمایشي را درخوا ست مي كنید ؟ -ب•

 اقدامات مناسب درماني براي بیمار را بنویسید؟  -ج•

 


