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 1صفحه  
 

  يبهداشت بارور

و در بین  %10باشند. اگر در این جامعه میزان بروز سرطان ریه در زنان سیگاري اي سیگاري میزنان جامعه %30 ـ 1
ن انتساب بروز سرطان ریه به مصرف سیگار در بین زنابوده باشد، نسبت خطر قابل  %6زنان غیرسیگاري 

  سیگاري چند درصد است؟
 %67 د) %50 ج) %40 ب) %33 الف)

گی پس از زایمان نفر از آنها دچار افسرد 100نفر با یک مقیاس افسردگی مورد بررسی قرار گرفته و  500 ـ 2
 نفر واقعا افسردگی 80نفر،  100تر، مشخص شد که از این هاي بالینی دقیقدر بررسی اند.شناخته شده

فسردگی نفر ا 10باقیمانده (منفی از نظر وجود افسردگی در بررسی با مقیاس) نیز نفر  400اند و از داشته
 باشد؟ویژگی این مقیاس در تشخیص افسردگی پس از زایمان چند درصد می اند.داشته

 80 د) 95 ج) 97,5 ب) 99 الف)

 است؟ نادرست) کدام مورد SDGsدار (یدر رابطه با اهداف توسعه پا ـ 3
 در هر صد هزار تولد زنده 70کاهش مرگ مادران به کمتر از  الف)
 در هر هزار تولد زنده 12کاهش مرگ نوزادان به حداقل  ب)
 اي به میزان یک دومکاهش مرگ ناشی از حوادث و صدمات جاده ج)
 هاي غیر واگیر به میزان یک دوممرگ زودرس ناشی از بیماري کاهش د)

ریزي شده استفاده کنیم، همه چنانچه بخواهیم جهت ترویج رفتار استفاده از کاندوم از تئوري رفتار برنامه ـ 4
 :بجز ،ندهست هاي زیر براي تسهیل باورهاي هنجاري مناسبروش
 بحث )د سازيشبیه )ج نقش ایفاي )ب طوفان فکري الف)

زن  550زن نوزاد نارس داشته و از  30زن دچار افسردگی پس از زایمان،  180در یک مطالعه مورد شاهدي، از  ـ 5
ار ) نارسی نوزاد در مادران دچOR( زن نوزاد نارس داشتند. نسبت شانس 50بدون افسردگی پس از زایمان 

 باشد؟زایمان در مقایسه با مادران بدون افسردگی چقدر میافسردگی پس از 
 1.5 د) 2,0 ج) 2,5 ب) 3,0 الف)

  ) چقدر خواهد بود؟SDباشد، انحراف معیار ( 400بوده و تعداد نمونه  SE= 2که خطاي معیار درصورتی ـ 6
 80 د) 40 ج) 20 ب) 8 الف)

 با کاهش میل جنسی زنان همراه است؟زیر کدامیک از شرایط هورمونی  ـ 7
 سن افزایش دنبال به تستوسترون کاهش )الف
 آندرسترون هیدرواپی دي کاهش )ب
 تستوسترون دهیدرو افزایش )ج
 دیون آندرستن هیدروسی بتا 11 افزایش )د

هاي متعدد در خارش ولو مراجعه کرده است.در معاینه اریتمساله با ترشحات واژینال چرکی و  30خانم  ـ 8
 شود. علت کدام مورد است؟سرویکس شبیه توت فرنگی مشاهده می

 مایکوپالسما د) گاردنال ج) نایسریا گونوره ب) تریکوموناس واژینالیس الف)

شود. انجام کدام تست ناحیه البیا مینور مشاهده میساله زخم منفرد، نرم و بدون درد در  25در معاینه خانم  ـ 9
 سرولوژیک ارجح است؟

 ELIZA د) VDRL ج) HBS AG ب) CBC,DIFF الف)
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سابقه کاهش وزن شدید  علت آسیت و دردهاي مبهم شکمی،ه منوپوز، با شکایت تورم شکم ب ساله، 52خانم  ـ 10
 کدام علت احتمال بیشتري دارد؟ ماه گذشته مراجعه کرده است. در چند

 کانسر معده د) کانسر سرویکس ج) کانسر تخمدان ب) کانسر رحم الف)

 اي از بدن زنان شناسایی شده است؟بیشترین غلظت نوروترانسمیترهاي مرتبط با تحریک جنسی در چه ناحیه ـ 11
 کلیتوریس )د G نقطه )ج وزتیبول اپیتلیوم )ب مغز لیمبیک منطقه )الف

هاي برسد میزان ناهنجاري ......... به مقادیر باالي HbA1cکه میزان هاي دیابتیک درصورتیدر خانم ـ 12
 .یابدبرابر افزایش می .......... مادرزادي

 برابر 4درصد،  12 د) برابر 5درصد،  5/6 )ج برابر 5درصد،  7 ب) برابر 4درصد،  10 الف)

 ؟مصرف کدام دارو در زنان مبتال به صرع در بارداري ممنوع و کدام با باالترین میزان ناهنجاري در نوزاد همراه است ـ 13
 تري متادیون، والپروئیک اسید الف)
 والپروئیک اسید، توپیرامات ب)
 تري متادیون، فنوباربیتال ج)
 والپروئیک اسید، کلونازپام د)

واژینال، واژینیت منتشر  هاي ماهانه طبیعی و ترشح چرکی واژینال، سوزش وولوساله با سیکل 32خانمی  ـ 14
فزایش ، اریتم واژن، کولپیت ماکوالر و در بررسی میکروسکوپی ترشحات واژن اPH=5 ،اگزوداتیو، دیسپارونی

 شود. تشخیص کدام است و درمان چیست؟یتلیال پارابازال دیده مهاي اپیهاي التهابی و سلولسلول
 گرم عضالنیمیلی 250سفتریاکسون ـ  ناشی از گنوره واژینیت الف)
 درمان با استروژن واژینال یک تا دو هفتهـ  واژینیت آتروفیک ب)
 درصد به مدت یک هفته 2کرم واژینال کلیندامایسین ـ  دسکواماتیو التهابی واژینیت ج)
 درمان با کلوتریمازول یک تا دو هفتهـ واژینیت کاندیدیاز  د)

 ساله براي بار پنجم در طول یک سال اخیر دچار وولو واژینیت کاندیدیاز شده است. درمان چگونه است؟ 41خانمی  ـ 15
 شودکرم واژینال میکونازول به مدت یک سال تجویز می الف)
 ماه 3گرم در هفته تا میلی 150تا سه دوز، سپس گرم هر هفته یک بار میلی 150فلوکونازول  ب)
 ماه روزي یک بار 3کرم واژینال تیکونازول به مدت  ج)
 ماه 6گرم در هفته تا میلی 150دوز، سپس  3روز یک بار تا  3گرم هر میلی 150فلوکونازول  د)

 صحیح است؟کدامیک از جمالت زیر در مورد غربالگري سرطان پستان  ـ 16
 شود.توصیه نمی ، با قاطعیتها توسط خود فردمعاینه ماهانه پستان الف)
 روش غربالگري استاندارد فقط تصویربرداري است. ب)
 شوند، قابل لمس نیستند.درصد سرطان نهایی که در ماموگرافی کشف می 50بیش از  ج)
 شود.ماه غربالگري توصیه می 6سال هر  75در زنان باالي  د)

کننده فاصله اطمینان) بروز پره اکالمپسی در زنان باردار مصرف %95در یک مطالعه نتایج خطر نسبی ( ـ 17
نی فاوت معباشد، در کدامیک از موارد زیر تکننده پالسبو به شرح زیر میدر مقایسه با زنان دریافت Dویتامین 

 دو گروه وجود دارد؟داري آماري از نظر بروز پره اکالمپسی بین 
 )23/0-25/1( 8/0 )د )24/0-46/1( 59/0 )ج )25/0-65/0( 51/0 )ب )06/0-37/1( 29/0 )الف
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 ؟باشدنمیکدامیک از عبارات زیر در مورد اختالل عملکرد ارگاسمی صحیح  ـ 18
 باشد.درجات خفیف تهییج سابژکتیو می همراه با در اکثر افراد مبتال الف)
 باشد.ارگاسم همراه با تحریک مستقیم کلیتوریس نشانه اختالل عملکرد جنسی می ب)
 .باشدگونه در طی مرحله انگیزش میاز علل شایع آن خودنگري وسواس ج)
 .هاي غیر موثر بر روابط جنسی ممکن است همراه با فقدان ارگاسم باشدروش د)

براي نوجوانان دبیرستانی یکی از مدیران برنامه به  Dدر پایش یک برنامه سالمت مکمل یاري با آهن و ویتامین  ـ 19
 هاي واحدهاي محیطی حضور دارد. این نوع پایش چه نام دارد؟عنوان عضوي از تیم در مرور فعالیت

 )Supervisionنظارت ( الف)
 )Participatoryمشارکتی ( ب)
 )Self-assessment(خود ارزیابی  ج)
 )Peer review( همکاران توسط هافعالیت مرور )د

دلیل ابتالء به لیکن اسکلروزیس مبتال به محدودیت حرکت کلیتوریس و دردناك بودن این ه ساله ب 37خانمی  ـ 20
 درمان کدام وي مشکل حل براي .است شده جنسی حساسیت کاهش و ناحیه در هنگام مقاربت، دیسپارونی

 دارد؟ ارجحیت
 پره مارین واژینال، کورتیکواسترویید الف)
 کرم موضعی تستوسترون، کورتیکواسترویید ب)
 کرم موضعی تستوسترون، ژل لوبریکنت ج)
 ژل لوبریکنتپره مارین واژینال،  د)

  کدام گروه سنی بود؟، بیشترین تعداد جمعیت ایران در 1395بر اساس نتایج سرشماري  ـ 21
 ساله 34-30 د) ساله 29-25 ج) ساله 9-5 ب) ساله 4-0 الف)

 باشد؟اي میهلدر دوران پس از یائسگی شامل چه مرح Stage +1a ـ 22
 FSHها و افزایش سال اول پس از قطع قاعدگی الف)
  سال اول و دوم و کاهش استرادیول ب)
 FSHدو سال اول پس از یائسگی و افزایش  ج)
  دوران پري منوپوز است و همراه با گرگرفتگی د)

ــدامیک از رژیم ـ 23 ــزانک ــر می ــر ب ــرین اث ــگی کمت ــس از یائس ــر در دوره پ ــانی زی ــون درم ــاي هورم  ه
Sex Hormone Binding Globoline (SHBG) و کاهش میل جنسی را دارند؟ 

  استروژن کونژوگه خوراکی و مدروکسی پروژسترون استات الف)
 استروژن ترانس درمال و پروژسترون میکرونیزه ب)
  استرادیول میکرونیزه و مدروکسی پروژسترون استات ج)
  اتی نیل استرادیول و پروژسترون میکرونیزه د)

تواند گیرد و تا چه حد میباشد، در کدام دسته قرار میمی +2+ تا 1وزن وي از  Z Scoreاي که ساله 14ادر م ـ 24
 اضافه وزن داشته باشد؟

 5-9 و چاق د) 5/11-16طبیعی و از  ج) 5/12-18کم وزن و  ب) 7-5/11 اضافه وزن و الف)

بهداشتی براي ارتقاء فعالیت جنسی ایمن در جوانان استفاده کنیم، که بخواهیم از مدل اعتقاد درصورتی ـ 25
 ت؟، بر روي کدام سازه مدل تاثیرگذار اسSTDو  HIVهاي ویدیویی در مورد جوانان مبتال به نمایش فیلم

 موانع درك شده د) منافع درك شده ج) شده درك شدت )ب شده درك حساسیت )الف
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 شود؟پنتاواالن در برنامه روتین کشوري در چه سنینی براي کودکان تجویز میواکسن  ـ 26
 ماهگی 4و  2بدو تولد،  الف)
 ماهگی 6و  4بدو تولد،  ب)
 ماهگی 6و  4 ،2 )ج
 ماهگی 12و  6، 4 )د

 است؟ نادرست مورد کدام ASQ در مورد پرسشنامه ـ 27
 .شودهفته انجام می 37براي کودکان با سن کمتر از  الف)
 .شودبراي کودکان داراي مشکل بر اساس بوکلت مراقبت کودك سالم انجام می ب)
 .شودگرم انجام می 2500براي کودکان با وزن کمتر از  ج)
 .شودماهگی براي همه کودکان انجام می 6در سن  د)

هاي زیر مورد باشد، همه ارزیابی 50صدك دور سر وي  و 5 هاي وزن و قد کودك کمتر ازکه صدكدرصورتی ـ 28
 :بجز ،نیاز است

 ناهنجاري ژنتیک د) نارسایی رشد اندوکرین ج) کمبود کالري ب) تغییرات سرشتی الف)

 ؟نیستهاي ترکیبی پیشگیري از بارداري هاي منع مطلق قرصکدامیک از موارد زیر از اندیکاسیون ـ 29
 حرکتی کامل پس از عملنیاز به بی الف)
 )CIN Iنئوپالزي داخل اپیتلیومی سرویکس ( ب)
 ابتال به ترومبوفلبیت وریدهاي عمقی ج)
  سال 35مصرف سیگار در افراد باالي  د)

خواهد شما میهاي پیشگیري از بارداري از خانمی بدون ریسک فاکتور و منع مصرف براي استفاده از روش ـ 30
 د؟شوترین راه پیشگیري را به وي معرفی کنید. کدام روش پیشنهاد میمطمئن

 DMPAآمپول  د) LDقرص پیشگیري  ج) کاندوم مردانه ب) آي یو دي میرنا الف)

 ؟باشدنمیجزء اصول عمده در مشاوره ژنتیک  زیرکدامیک از موارد  ـ 31
 شناخت بیماري الف)
 آشنایی با طرق مختلف انتقال بیماري ب)
 شناسایی افراد در معرض خطر ج)
 هاي سیتوژنتیکانجام تست د)

» مشـــکالت ارائـــه خـــدمت«در بررســـی مشـــکالت و خطاهـــا، کـــدام مســـاله زیـــر مربـــوط بـــه  ـ 32
(Service Delivery Problems) شود؟می 

 تزریق داروي اشتباه توسط ماما الف)
 NSTآموزش ندیدن ماما براي طرز کار با دستگاه  ب)
 عدم درخواست کمک از تیم احیاي نوزاد در شرایط الزم ج)
 پایش نکردن تجهیزات و وسایل ترالی اورژانس در ابتداي شیفت د)

 :UبجزU ،ها درباره عدالت در سالمت صحیح استهمه گزینه ـ 33
 .نشانگر توزیع مناسب خدمات در اجتماع است ،عدالت افقی الف)
 .است مساوي همه مردم به خدمات سالمتعدالت عمودي، دسترسی  ب)
 است. عدالت عمودي، دسترسی غیریکسان براي نیازهاي سالمت متفاوت ج)
 .دسترسی مساوي همه مردم با نیازهاي مساوي است ،عدالت افقی د)
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 5صفحه  
 

 کند؟سروتونین در کدام مرحله از سیکل پاسخ جنسی مداخله می ـ 34
 فروکشی د) انگیزش ج) ارگاسم ب) برانگیختگیتمایل و  الف)

 کدام نوع زایمان بیش از سایر انواع تا مدتی پس از زایمان با دیسپارونی همراه است؟ ـ 35
 مدیولترال زیاتومی اپی با طبیعی زایمان )الف
 لترال زیاتومی اپی با طبیعی زایمان )ب
 سزارین طریق از زایمان )ج
 طبیعی غیر پرزانتاسیون با زایمان )د

شود. در ساله داراي یک فرزند در رسیدن به مرحله ارگاسم در رابطه جنسی دچار نشت ادرار می 26خانمی  ـ 36
 چیست؟مناسب ارزیابی وضعیت وي توصیه 

 ارجاع به متخصص یورودینامیک الف)
 ارزیابی وضعیت عضالت دتروسور ب)
 ادرار در زمان غیر از رابطه جنسیبررسی نشت  ج)
 عدم نیاز به مداخله طبی د)

 :بجزباشند، می Basic Essential Obstetric Careمطابق نظر سازمان بهداشت جهانی، تمام موارد زیر جز  ـ 37
 Administration of anticonvulsants الف)
 Manual removal of the placenta ب)
 Assisted vaginal delivery ج)
 Blood transfusion د)

هاي زیر از همه نشانگرهاي اقتصادي، سیاسی، آموزشی و سالمتی جهت سنجش برابري در کدامیک از شاخص ـ 38
 شود؟جنسیتی و توانمندسازي زنان در جوامع استفاده می

 توسعه جنسیتی الف)
 فاصله جنسیتی ب)
 نسیتیتوانمندسازي ج ج)
 نابرابري جنسیتی د)

: جمعیت کل زنان دو میلیون، زنان در سنین باروري یک میلیون و زنان در 1399اي در وسط سال در منطقه ـ 39
ولد زنده هزار ت 140در آن منطقه  1399باشد. اگر در طی کل سال هزار نفر می 700سنین باروري ازدواج کرده 

 چند در هزار بوده است؟ 1399) آن منطقه در سال GFR( میزان باروري عمومیرخ داده باشد، 
 70 د) 100 ج) 140 ب) 200 الف)

نفر از آنها دچار افسردگی پس از زایمان  250نفر با یک مقیاس افسردگی مورد بررسی قرار گرفته و  1000 ـ 40
ی نفر واقعا افسردگ 210نفر،  250ر، مشخص شد که از این تهاي بالینی دقیقاند. در بررسیشناخته شده

اند. گی داشتهنفر افسرد 60باقیمانده (منفی از نظر وجود افسردگی در بررسی با مقیاس) نیز  750اند و از داشته
 باشد؟ارزش اخباري منفی این مقیاس در تشخیص افسردگی پس از زایمان چند درصد می

 75 د) 92 ج) 94,5 ب) 98 الف)

 ترین عوامل رفتارهاي پرخطر اعتیاد است؟کدام مورد از مهم ـ 41
 اجتماعی د) خانوداگی ج) فردي ب) بیولوژیک الف)
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که  یو خانوادگ ين فردیو همچن ی، اجتماعیاسی، سياقتصاد يهانهیند موازنه قدرت زن و مرد در زمیفرا ـ 42
 ر است؟یف کدام مفهوم زیشود، تعر یتیجنس يمنجر به غلبه بر نابرابر

 داریتوسعه پا د) یافتگیتوسعه  ج) يتوانمندساز ب) یتیعدالت جنس الف)

روز تجویز  7بار براي مدت  2گرم مترونیدازول روزي میلی 500براي خانمی با تشخیص واژینیت تریکومونایی  ـ 43
 باشد؟است اما به درمان پاسخ نداده است. اقدام درمانی بعدي چه میشده 
 .مقاومت به مترونیدازول وجود دارد و باید تینیدازول جایگزین شود الف)
 .شودژل مترونیدازول به درمان تک دوز مترونیدازول اضافه می ب)
 .شودمی توصیه گرمی تینیدازول و کشت تعیین حساسیت واژن 2درمان تک دوز  ج)
 .شودبار تجویز می 2گرم روزي میلی 500روزه مترونیدازول  7مجدد یک دوره  د)

 هاي سنتی رفتارگرایی در چیست؟در توضیح رفتار انسان، تفاوت تئوري شناختی اجتماعی با نظریه ـ 44
 .شودمی آموخته پاسخگو سازيشرطی راه از یادگیري ،اجتماعی شناختی تئوري در )الف
 .شودمی آموخته کنشگر سازيشرطی راه از یادگیري ،اجتماعی شناختی تئوري در )ب
 .شودمی ارزیابی ذهنی شناختی فرایندهاي رفتار توضیح در ،اجتماعی شناختی تئوري در )ج
 .تقویت نه گیردمی صورت مجاورت اصل طریق از یادگیري ،اجتماعی شناختی تئوري در )د

 هاي سالمت است؟هاي برنامهکدام مورد شاخص بهتري براي تعیین اولویت ـ 45
 تعداد مبتالیان د) سن ابتال به بیماري ج) هابار بیماري ب) منابع الف)

در کدام گروه سنی از زنان  HIVمطابق نظر سازمان بهداشت جهانی، بعنوان شاخص بهداشت باروري، شیوع  ـ 46
 شود؟باردار محاسبه می

 49-10 د) 45-15 ج) 34-15 ب) 24-15 الف)

  شود؟چند روز بعد از درمان کالمیدیا تراکوماتیس توصیه می »تست بهبود«انجام  ـ 47
 21 د) 15 ج) 10 ب) 7 الف)

آیا ارائه مطالب آموزشی براي اجراي برنامه «خواهیم ببینیم رفتارهاي پرخطر میدر برنامه پیشگیري از بروز  ـ 48
 شود؟یابی انجام میچه ارزش »؟ها شده یا خیرباعث افزایش ماندگار سطح اطالعات مردم و بکار بستن دانسته

 برون داد د) فرآیند ج) اثر ب) نتیجه الف)

هاي آتی ثابت بماند، در طی حدود چند است. اگر این میزان رشد در سال %1,5اي همیزان رشد ساالنه منطق ـ 49
 شود؟سال جمعیت آن منطقه دو برابر می

 47 د) 54 ج) 74 ب) 100 الف)

 عامل بروز بثورات ناحیه خارجی ژنیتالیا در زنان است؟ HPVکدام سوش  ـ 50
 31و18 د) 6و 11 ج) 18و 16 ب) 35و  31 الف)

 

  یمانو زا يباردار

  کدامیک از داروهاي زیر صرف نظر از دز و مقدار مصرف در بارداري کنتراندیکاسیون مصرف دارد؟ ـ 51
 ریباویرین د) لفلونومید ج) فلوکونازول ب) ایندومتاسین الف)
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 یابد؟بطنی در بارداري بهبود می هاي قلبی زیر، عملکرددر کدامیک از بیماري ـ 52
 تنگی دریچه میترال الف)
 تنگی دریچه آئورت ب)
 نقایص دیواره بطنی ج)
 نارسایی دریچه آئورت د)

توان مجدد در صورت ضرورت درمان ضدانعقادي، وارفارین یا هپارین را چند ساعت بعد از زایمان واژینال می ـ 53
 شروع کرد؟

 ساعت 24 د) ساعت 6 ج) ساعت 2 ب) فاصلهبال الف)

 ویروس هرپس سیمپلکس صحیح است؟ کدامیک در مورد ـ 54
 هاي مادرزادي است.نوع دو مسئول اکثر عفونت HSV الف)
 ترین روش انتقال عفونت است.انتقال داخل رحمی شایع ب)
 آید.نوع دو بوجود می HSVبیش از نیمی از موارد هرپس تناسلی در نوجوانان و جوانان در اثر  ج)
 .کرد بندناف خون از کوتانئوس پره گیرينمونه و آمنیوسنتز به اقدام توانمی فعال، تناسلی ضایعات وجود صورت در )د

 ؟تر استقبل از بلوغ مناسب ،کدام راهکار براي حفظ باروري دختران مبتال به سرطان ـ 55
 تحریک گونادوتروپینی تخمدان الف)
 انجماد اووسیتی ب)
 انجماد بافت تخمدان ج)
 انجماد جنین حاصل اسپرم اهدایی د)

بار در دقیقه و  25تعداد تنفس  هفته بدون مشکالت مامایی و با عالئم تب، سرفه، تنگی نفس، 28خانم باردار  ـ 56
کنید و بر اساس راهنماي کشوري، وضعیت وي را چگونه ارزیابی می ،دهدرصد مراجعه کر 94اشباع اکسیژنی 

 ؟چه اقدامی براي وي انجام می شود
 بستري در بیمارستان فوق تخصصی مرجع کرونا -وضعیت وي شدید بوده الف)
 بررسی توسط تیم تخصصی سرپایی -وضعیت وي متوسط بوده ب)
 مرجع کرونااعزام به بیمارستان  -وضعیت وي بحرانی است ج)
 ارجاع به بیمارستان جهت بررسی بیشتر -وضعیت وي متوسط بوده د)

 ؟نیستکدامیک در مورد بیماري کولیت اولسراتیو در حاملگی صحیح  ـ 57
 گیري بر سیر حاملگی ندارد.کولیت اولسراتیو اثر چشم الف)
 یکی از عوارض قابل توجه آن استئوپروز است. ب)
 شود.گرم در کل دوران بارداري توصیه میمیلی 4یز اسیدفولیک به میزان تجو ج)
 شود.در صورت وجود اندیکاسیون، آندوسکوپی کولورکتال انجام می د)

 توان به کدام مراحل زیر تقسیم کرد؟را در مراجعین باردار می 19-یدوسیر بیماري کو ـ 58
 فاز تنفسی عالئم و مرحله بروز از قبلـ  عالمتبی صفر مرحله دو مرحله: الف)
 (Early infection)عفونت  ابتدایی مراحل یک مرحله: ب)
 و فاز تنفسی عالمت و مرحله ابتدایی عفونتسه مرحله: مرحله صفر بی ج)
 شدید التهابی فازچهار مرحله: مرحله صفر و مرحله ابتدایی عفونت و مرحله فاز تنفسی و  د)
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file:///E:%5CPHD1400%5C_%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF%5C%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%5C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%2028%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%AA%D8%A8%D8%8C%20%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%8C%20%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%B3%20%D8%8C%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%20%DB%B2%DB%B8%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86%DB%8C%20%DB%B9%DB%B4%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%DA%86%D9%87%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%20%D8%A7%D9%84%D9%81-%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%8C%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%88%D9%82%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%20%D8%A8-%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%20%D8%AC-%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%20%D8%AF-%20%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1


 1400سال  يمجموعه بهداشت باروررشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 8صفحه  
 

 کیلوگرم در هر هفته باشد؟ 0,3تواند ا حاملگی تک قلو میدر کدامیک از موارد زیر اضافه وزن مادر باردار ب ـ 59
 مادران چاق الف)
 مادران کم وزن ب)
 مادران داراي اضافه وزن ج)
 مادران با وزن نرمال د)

 ؟نیستکدامیک در مورد ادم ریوي حاد در بارداري صحیح  ـ 60
 غیرکاردیوژنیک است.تر از ادم ریوي ادم ریوي کاردیوژنیک شایع الف)
 بارداري است. 500در  1میزان بروز متوسط آن  ب)
 اکالمپسی، سپسیس و خونریزي حاد است. ساز ادم ریوي غیرکاردیوژنیک، پرهترین عوامل زمینهشایع ج)
 ادم ریوي حاد اندیکاسیونی براي زایمان سزارین فوري نیست. د)

هاي دوران بارداري بیماران مبتال به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک زیر در مورد مراقبت هايکدامیک از عبارت ـ 61
 ؟نیستصحیح 

 شود.بیمار از فعالیت متوسط در دوران حاملگی منع می الف)
 دهند.نوزادان به ندرت ضایعات ارثی را در هنگام تولد نشان می ب)
 خطرترین روش آنستزي است.هوشی عمومی بیبی ج)
 رمان آن شبیه درمان تنگی آئورت است.د د)

گرم درصد باشد، توصیه  10,5 اگر هموگلوبین یک خانم باردار داراي جنین تک قلو در سه ماهه دوم کمتر از ـ 62
 چیست؟مناسب 

 تجویز دو قرص آهن در روز به مدت یک ماه و سپس سنجش هموگلوبین الف)
  هارتیکولوسیتتجویز یک قرص آهن در روز به مدت یک ماه و سپس سنجش هموگلوبین، هماتوکریت و  ب)
 تجویز سه قرص آهن در روز به مدت یک ماه و سپس سنجش هموگلوبین و هماتوکریت ج)
 هاتجویز دو قرص آهن در روز به مدت یک ماه و سپس سنجش هموگلوبین، هماتوکریت و رتیکولوسیت د)

 رافی داپلر، سرعت سنجی کدامیک از عروق زیر است؟کننده پیامد پري ناتال در ارزیابی با سونوگبهترین پیشگویی ـ 63
 شریان مغزي میانی د) مجراي وریدي ج) شریان نافی ب) شریان رحمی الف)

 .کنیددقیقه مشاهده می 5ضربه در دقیقه به مدت  20در نوار مانیتورینگ قلب جنین یک افت به میزان  ـ 64
 چیست؟ مناسبتشخیص 

  افت دیررس د) افت طوالنی مدت ج) آریتمی قلبی ب) نوسانیالگوي  الف)

 باشد؟کدام عبارت در رابطه با دیستوشی شانه صحیح می ـ 65
 کند.به آزادسازي شانه کمک می با افزایش اقطار لگن McRobertsمانور  )الف
 .شودبا کشش سر و گردن، شانه خلفی آزاد می Gaskin در مانور ب)
 به عنوان رویکرد آغازین در دیستوشی شانه، پذیرفته شده است. Zavanelli مانور ج)
 شود.باعث آزاد شدن شانه خلفی می McRobertsمانور  )د

 خیم است؟کدام خونریزي داخل جمجمه در نوزادان پره ترم معموال خوش ـ 66
 ساب دورال د) داخل بطنی ج) ايمخچه ب) ساب آراکنوئید الف)



 1400سال  يمجموعه بهداشت باروررشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 9صفحه  
 

 هاي زودهنگام بهبودي پس از اکالمپسی است؟از نشانه ،کدامیک ـ 67
  کاهش ادم الف)
 برگشت بینایی ب)
 از بین رفتن پروتئینوري ج)
 ده ادراريافزایش برون د)

در برگه سونوگرافی  .کندهفته و دو روز به شما مراجعه می 41با سن حاملگی  G3P2خانمی  ـ 68
 د؟شوکدام اقدام انجام میاست. اولیگوهیدروآمنیوس ذکر شده 

 درخواست مجدد سونوگرافی د) هاجداکردن پرده ج) ارزیابی جنین ب) القاي لیبر الف)

ک در ینفرین زریق اپیدر موارد واکنش انافیالکسی به تزریق واکسن، در صورت عدم پاسخ به اقدامات اولیه، ت ـ 69
 گیرد؟هزار، در بار اول با چه دوزي و چگونه انجام می

 ، عضالنی��0,5، حداکثر ��/��0,01 الف)
 ، وریدي آرام��0,5، حداکثر ��/��0,01 ب)
 ، عضالنی��1، حداکثر ��/��0,02 ج)
 ، وریدي آرام��1، حداکثر ��/��0,02 د)

وي سه نوبت واکسن پنتاواالن و یک نوبت سه گانه . بارداري به مرکز مراجعه نموده 10در هفته اي ساله 15 خانم ـ 70
 در دوران کودکی دریافت کرده است. تزریق واکسن دوگانه براي وي چگونه باید انجام گیرد؟

 اولین دوز پس از پایان سه ماهگی، دوز بعدي یک ماه بعد الف)
 ز بعدي یک ماه بعداولین دوز در همین مراجعه، دو ب)
 اولین دوز پس از پایان سه ماهگی، دوز بعدي یک سال بعد ج)
 اولین دوز در همین مراجعه، دوز بعدي یک سال بعد د)

 هاي اکالمپتیک چیست؟دنبال تشنجهپاتولوژي ادم ریوي ب ـ 71
 پنومونی آسپیراسیونی الف)
 تجویز مایعات داخل وریدي ب)
 موضعیچاقی  ج)
 نارسایی بطنی د)

ها در مرحله دوم زایمان انجام مانور و سایر اقدامات اولیه مربوط به دیستوشی شانه، درصورت عدم خروج شانه ـ 72
 شود؟چه مدت پس از خروج سر نوزاد توصیه می

 دقیقه 2 د) دقیقه 1 ج) ثانیه 40 ب) ثانیه 30 الف)

 :بجزگیري فشار خون نوزاد توجه به تمام نکات ضروري است، راي اندازهب ـ 73
 متوسط فشار خون شریانی در روز اول زندگی نوزاد مساوي سن بارداري به هفته است. الف)
 .ستا گیري فشار خون شریانی در هر نوزاد در معرض خطر ضرورياندازه ب)
 .ده ادراري توجه کردهوشیاري، تعداد ضربان قلب و بروندر تفسیر فشار خون غیر طبیعی باید به سطح  ج)
 یابد.کاهش می mmHg 3-2 متوسط فشار شریانی در روزهاي بعد از تولد د)



 1400سال  يمجموعه بهداشت باروررشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 10صفحه  
 

 شود؟) مربوط به چه اقدامی میACoRNگانه مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر ( 8از فرایند  4مرحله  ـ 74
 بررسی اولیه الف)
 انجام حمایت ب)
 بررسی عفونت ج)
 انجام احیا د)

ممکن است دچار کدام عارضه  ،قل گیرنده در دوقلویی مونوکوریون همراه با سندرم ترانسفوزیون قل به قل ـ 75
  دوران نوزادي شود؟

  هیپوولمی الف)
  کرن ایکتروس ب)
  سپسیس نوزادي ج)
 ایسکمی ناشی از هیپوتانسیون د)

شکمی و خونریزي واژینال مراجعه کرده است، از و حساسیت خانمی با تست ادراري مثبت بارداري، کرامپ  ـ 76
 نظر همودینامیک پایدار است. کدام اقدام اولویت دارد؟

 سرم HCGگیري بتا اندازه الف)
 سونوگرافی ترانس واژینال ب)
 درمان حاملگی نابجا ج)
 تراحت مطلقتوصیه به اس د)

اقدام  ،دز و عفونت آمیزشییدر شرایط رفتار پرخطر امکان ابتال به ا يمراقبت پیش از باردار يطبق راهنما ـ 77
 صحیح کدام است؟

 HIV شین جهت آزمایکرد نویمشاوره و آموزش با رو الف)
 به درمانگاه تخصصی زنان بیمارستان يارجاع غیر فور ب)
 پس از دو هفته يبه پزشک جهت بررسی و پیگیرارجاع  ج)
 يالزم در باردار يهاآگاهی دادن به فرد در مورد مراقبت د)

کدام جمله  ؛اولیه مادري ایمن در زمینه مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر يهاي بهداشتی و غربالگردر مراقبت ـ 78
 صحیح است؟

 شود.سه ماه اخیر پرسیده می در طول عمر و مصرفدرباره مصرف مواد مشخص،  الف)
 شود.درباره مصرف مواد مشخص، در طول عمر و مصرف یک ماه اخیر پرسیده می ب)
 شوند.در غربالگري، انواع تنباکو، سیگار، قلیان و ناس کم خطر در نظر گرفته می ج)
 غربالگري حذف شده است.کلونازپام از  ازپام ویآور نظیر دا خوابیبخش آرام يداروها د)

 ؟باشدنمیکدام عبارت در مورد تغییرپذیري ضربه به ضربه قلب جنین صحیح  ـ 79
 گذارند.برخی داروها بر تغییرپذیري ضربه به ضربه، تاثیر می الف)
 کاهش تغییرپذیري همیشه نشانه آشفتگی جدي جنین است. ب)
 قابل اعتمادترین نشانه آشفتگی جنین است. کاهش تغییرپذیري ضربه به ضربه ج)
 بخش تفسیر کرد.توان ضرورتا به عنوان الگوي اطمینانتغییرپذیري خوب را نمی د)



 1400سال  يمجموعه بهداشت باروررشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 11صفحه  
 

 در رابطه با پیشگیري از عفونت پس از سزارین کدام گزینه صحیح است؟ ـ 80
 باشد.اثربخش میـ  تجویز یک دوز یک گرمی سفازولین هزینه الف)
 تر است.ناف در مقایسه با قبل از انسزیون جراحی، اثربخش بیوتیک پس از کلمپ بندتجویز آنتی ب)
 ریزي شده صورت گیرد.دقیقه قبل از شروع سزارین برنامه 30بیوتیک باید آل تجویز آنتیدر حالت ایده ج)
 گیري از عفونت زخم ندارد.سازي دیواره شکم قبل از عمل جراحی سزارین، تاثیري در جلوآماده د)

نوروپروفیالکسی با سولفات منیزیم در زنان مبتال به هیپرتانسیون پروتئین اوریک با شروع زودرس چه زمانی  ـ 81
  شود؟انجام می

 +1 پروتئنوري الف)
  لیترگرم در دسیمیلی 2نین سرم بیش از کراتی ب)
 در میکرولیتر هزار 50تعداد پالکت کمتر از  ج)
  افزایش آسپارتات آمینوترانسفراز به دو برابر حداکثر محدوده طبیعی د)

 ؟نیستکدامیک از موارد زیر کنتراندیکاسیون شیردهی با پستان  ـ 82
 HIVزنان مبتال به عفونت  الف)
  سل فعال درمان نشده ب)
  عفونت سیتومگالوویروس در مادر ج)
  تال به گاالکتوزومینوزاد مب د)

 کدامیک از موارد زیر با افزایش خطر جفت سر راهی هستند؟ ـ 83
  AFPافزایش غیر قابل توجیه  الف)
 سال 18بارداري زیر  ب)
 پرایمی پار بودن مادر ج)
  سابقه زایمان ابزاري واژینال د)

 صحیح است؟ ،شودهاي زایمان استفاده میریزيخونمتراکم که در  RBCجمالت زیر درخصوص  کدامیک از ـ 84
 .است درصد 40میزان هماتوکریت  الف)
 د.گرم فیبرینوژن دارمیلی 200حدود  ب)
 .فاقد پالکت است ج)
 د.درصد حجمی افزایش ده 10وکریت را تواند هماتتزریق هر واحد، می د)

 15در لیبر بستري شده است. ساعت  13متر در ساعت سانتی 3با دیالتاسیون  G2ساله  33خانمی  ـ 85
 47، 44اي با فشارهاي ثانیه 40با سه انقباض  19باشد. در ساعت ) می-3متر و استیشن (سانتی 6دیالتاسیون 

 اسب چیست؟باشد، اقدام منیم ) -2متر و استیشن (سانتی 7متر جیوه در ده دقیقه، دیالتاسیون میلی 51و 
 تجویز اکسی توسین الف)
  ساعت دیگر 2انتظار به مدت  ب)
 نیاز به مداخله ندارد ج)
 انجام سزارین د)
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 سازي سرویکس قبل از القاء یا براي القاء لیبر صحیح است؟کدام گزینه در مورد آماده ـ 86
 .است ترطوالنی ) آن، مدت القاء تا زایمانinsert( جاگذاري به نسبت دینوپروستون ژل از استفاده صورت در )الف
 سیستول شایع است.میکروگرم قرص میزوپریستول واژینال، تاکی 25در مقادیر کمتر از  ب)
 ساعت است. 4-6توسین، ) دینوپریستون تا انفوزیون اکسی insertفاصله آخرین جاگذاري ( ج)
 توسین دارد.استفاده از قرص میزوپروستول، موفقیت کمتري نسبت به اکسیدر موارد مطلوب بودن سرویکس،  د)

 هاي زیر، خطرزابودن آن براي جنین مشخص شده است؟کدامیک از واکسن ـ 87
 آبله د)  سرخجه ج) آنفلوانزا ب) واریسال الف)

 دهد؟می کاهشهاي آنها به آسم، احتمال آسم دوران کودکی را در جنینمصرف کدام ویتامین در زنان باردار مبتال  ـ 88
 Cویتامین  الف)
 Dویتامین  ب)
 Aویتامین  ج)
 Bهاي گروه ویتامین د)

 باشد، اقدام مناسب کدام است؟می PH=7.23نمونه خون پوست سر جنین، میزان  PHدر سنجش  ـ 89
 انجام شود.باید زایمان به سرعت  الف)
 شود و اقدامی نیاز نیست.لیبر طبیعی در نظر گرفته می ب)
 .دقیقه تکرار شود 30در عرض  PH باید سنجش ج)
 گیري شود.گیري از پوست سر گرفته شده و بر اساس آن تصمیمباید بالفاصله نمونه د)

 ؟باشدمیکدام  ،است HIVهاي بارداري براي زوجینی که مرد مبتال به توصیه ـ 90
  شستشوي اسپرم الف)
 عدم بارداري پیشگیري از ابتالي جنین ب)
 عدم بارداري براي پیشگیري از ابتالي زن ج)
 IUI روش استفاده از د)

 هرکس هایمر در زنان باردار مبتال به سیفلیس چیست؟ـ  هاي واکنش جاریشعلت و یافته ـ 91
  کاهش حرکات جنین و افت زودرس ضربان قلب جنین ـ سیلینپنی درمان با الف)
 انقباضات رحمی، افت دیرس ضربان قلب جنین ـ ابتال به سیفلیس نهفته زودرس ب)
 کاهش حرکات جنین، انقباضات رحمی، افت دیررس ضربان قلب جنینـ  سیلیندرمان با پنی ج)
 ضربان قلب جنین و انقباضات رحمیافت زودرس ـ  ابتال به سیفلیس نهفته زودرس د)

، FHR=114باشد: لیبر می 1ساله که در مرحله  28در گزارش مانیتورینگ قلب جنین ترم در خانمی  ـ 92
سیر تغییرپذیري خط پایه در حد متوسط، افت زودرس و تسریع دارد ولی افت دیررس ندارد. کدامیک از تفا

 باشد؟بندي محتمل میگروهقلب جنین بر اساس سیستم 
 : طبیعیIگروه )الف
 : نامشخصIIگروه )ب
 : غیر طبیعیIIIگروه )ج
 ارزیابی مجدد مورد نیاز است د)
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 سرمی کدامیک از موارد زیر پیشگویی کننده پره اکالمپسی است؟ کاهش ـ 93
 اسید اوریک الف)
 پراکسیدهاي لیپیدي ب)
 sFt-1آنژیوژنیکفاکتور آنتی ج)
 PIGFفاکتور رشد جفتی د)

 :بجز ،مبولی در مراقبت دوران بارداري صحیح استآدر ارزیابی خطر ترومبوزیر همه موارد  ـ 94
 .شودارزیابی فقط در مراقبت سوم بارداري انجام می الف)
 .شودچاقی قبل از بارداري عامل خطر ترومبوآمبولی محسوب می ب)
 .شودچندقلویی عامل خطر ترومبوآمبولی محسوب می ج)
 .بارداري دارد 28هفته  در ارزیابی خطر ترومبوآمبولی نیاز به پروفیالکسی از 3نمره  د)

ساله با سابقه یک زایمان با شکایت ماستالژي به مرکز مشاوره شما مراجعه نموده است. در معاینه  30خانمی  ـ 95
 هید ازلوژیک خاصی نداشته است. چنانچه بخواهید در رابطه با خودآزمایی پستان به او مشاوره دمشکل پاتو

 گیرید؟اي بیشترین بهره را میکدام مهارت مشاوره
 ارتباطی الف)
 تشخیصی ب)
 انگیزشی ج)
 مدیریتی د)

کند. طی لیبر و زایمان چه با تشخیص دیابت براي زایمان به بیمارستان مراجعه می IIساله گراوید  29خانم  ـ 96
 اقدامی باید انجام شود؟

 .شودمی حذف دوز انسولین متوسط االثر زمان خواب، الف)
 .گرددمی تجویز صبح، انسولین دوز )ب
 .شودشروع می %5انفوزیون داخل وریدي دکستروز  ج)
 .شودمی شروع %5 دکستروز فعال زایمان شروع با )د

 کدامیک از عبارات زیر در مورد کارسینوماي تیروئید صحیح است؟ ـ 97
 .نیستند یافته تمایز خوب اکثرا )الف
 دارند. سریع رشد معموال )ب
 .شوددر صورت بروز در سه ماهه اول و دوم، جراحی به سه ماهه سوم موکول می ج)
 .شودمی موکول زایمان از بعد به جراحی سوم، ماهه سه در بروز صورت در )د

 ؟نیستکدامیک در مورد هیپوتیروئیدي در بارداري صحیح  ـ 98
 ترین علت آن در بارداري، تیروئیدیت هاشیموتو است.شایع الف)
 تشخیص بالینی آن در بارداري دشوار است. ب)
 ناشایع است.هیپوتیروئیدي شدید در حاملگی  ج)
 یابد.میزان نیاز به تیروکسین براي درمان در دوران حاملگی کاهش می د)
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درصد کاهش یافته است، میزان خون از  6میزان هماتوکریت خانمی با جثه متوسط یک ساعت بعد از زایمان،  ـ 99
 زند؟سی تخمین میدست رفته را حدودا چند سی

 500 الف)
 1000 ب)
 1500 ج)
 2000 د)

روز بعد از زایمان با خونریزي و ترشحات بدبو مراجعه کرده است، رحم بزرگتر از حد طبیعی است،  10خانمی  ـ 100
 تب، تندرنس رحم و سابقه پارگی زودرس کیسه آب وجود دارد، تشخیص احتمالی چیست؟

 الوقوعپ جفتی و احتمال شوك قریبلیپو الف)
 جفتی و بدون احتمال شوك پولیپ ب)
 الوقوعمتریت و احتمال شوك قریب ج)
  متریت و عدم احتمال شوك د)

 موفق باشید
 


